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Voorwoord

Aan het schrijven van een proefschrift is mijns inziens een gevaar ver-
bonden. De lezer zou namelijk tot de overtuiging kunnen geraken dat de
auteur de mogelijkheden verbonden aan het denken, de ratio, overschat.
De wetenschapper doet onderzoek, analyseert, formuleert beleidsaanbeve-
lingen en als we die met zijn allen opvolgen komt het wel goed met ons
en de samenleving, zo lijkt de schrijver te suggereren. Een dergelijke
pretentie kan en mag mijn uitgangspunt niet zijn. Relativering van datge-
ne wat de wetenschap vermag, in casu van datgene wat hieronder wordt
uitgesproken, blijft op zijn plaats. Er zijn naast de wetenschap namelijk
nog vele andere, in ieder geval voor de aanschouwer/consument boeiender
media (romans, schilderijen, conferences, etc.), dan die wetenschap zelf,
media waar wij evenzeer van kunnen leren. Deze constatering laat echter
onverlet dat men mijns inziens als wetenschapper aan dezelfde kwaliteits-
gerichtheid is gehouden als de andere uitdrukkingsvormen. Dat betekent
concreet dat ik, gegeven mijn wetenschappelijke insteek, er naar heb
gestreefd een zo goed mogelijke schildering te geven van datgene wat
zich aan mij voordoet en dat ik in mijn schilderij heb proberen aan te
geven hoe het zou kunnen c.q. zou moeten. Daarbij geldt als regel in de
wetenschap dat ik niet heb te streven naar een subjectieve, impressionis-
tische weergave van mijn studieveld, maar (voorzover mogelijk) naar een
objectieve weergave van de feiten.

Tijdens de realisatie van dat streven geraakte ik als snel doordrongen van
het (gelukkige) feit dat ik niet een of andere automatische denkmachine
ben, die je 's morgens activeert en 's avonds uitzet. Ik moest gemotiveerd
worden en bovenal blijven. Aan hen die mij deze motivatie gaven, mijn
hartelijke dank. Aan Carla in het bijzonder. Zij heeft maar al te vaak
moeten constateren dat de door haar aan mij gegeven motivatie in haar
gevolgen veelal bleek in te druisen tegen haar eigen mogelijkheden en dus
ten koste ging van de motivatie voor haar eigen activiteiten. Een speciaal
woord van dank ook aan mijn promotor, Jan van Wezel, die mij telkenma-
le weer verbaasde met nieuw ideeen en die in onze vierjarige samenwer-
king geen enkele keer heeft laten merken dat mijn activiteiten zijn 'be-
staanszekerheid' beknelde. Van de vakgroep Sociologie dank ik, naast
Mieke, Els en Anita, met name Frans Kerstholt en Jack Costongs voor
hun altijd aanwezige belangstelling en hun humor(!). Tenslotte nog een
woord van dank aan mijn vrienden en vriendinnen -het valt me op dat ik

Xiii



hen ondanks alles nog altijd mijn vrienden mag noemen- die mij, gelukkig
niet alleen of uitsluitend inhoudelijk, moed inspraken en van hun vertrou-
wen in mij getuigden. Yvonne, Fons, Ludwig, Karlo, Nicolette, Hans, Do-
rothee, Uli, Pieternel, Antoine, Rutger, Maaike, Petra, Jan, Marjolein,
Cor, Adith, John en Robert, mijn dank. Jullie allen stonden voor iets wat
voor mij de drijfveer in mijn leven, en dus zeker niet alleen de drijfveer
in mijn wetenschappelijk werk vormt spontaniteit, eerlijkheid, humor,
persoonlijkheid en een grote dosis relativeringsvermogen. Dergelijke ver-
mogens zijn zeker niet op afroep beschikbaar, laat staan dat ze middels
wetenschappelijke beleidaanbevelingen of -technieken kunnen worden
aangeleerd, waarmee ik, wellicht ten overvloede, nogmaals wil getuigen
van mijn positie ten opzichte van het wetenschappelijk gebeuren.

Hans Junggeburt,
Tilburg, april 1989.



Inleiding

'Alle wegen leiden naar Rome', zo luidt een ons allen bekend gezegde. Als
echte Itali8-ganger leert mij de ervaring dat de realiteit een andere is. Ik
heb ervaren dat het bereiken van Rome onmogelijk is zonder theoretische
handvatten (landkaarten e.d.,) an eenstemmigheid tussen mij en mijn reis-
genoot. Wij ondernamen in totaal een drietal pogingen. De eerste keer
waren wij eensgezind welke landkaart we zouden gebruiken, maar de land-
kaart bleek ontoereikend en stuurde ons letterlijk het bos in. Teleurge-
steld, maar tevreden over het feit dat het niet aan ons had gelegen,
keerden wij huiswaarts. De tweede keer beschikten we beiden over een
andere landkaart, en hoewel we eensgezind waren over ons reisdoel, keer-
den wij halverwege huiswaarts omdat we het niet eens konden worden
over de te volgen route. Daar waar rechtdoor de beste oplossing was koos
mijn reisgenoot aldoor voor linksaf, terwijl wanneer ik aan het stuur zat
steevast rechtsaf als oplossing werd gekozen. De thuiskomst was vanwege
de geprikkelde stemming minder positief. De derde keer beschikten we 6n
over een goede landkaart en waren we eensgezind. Een ander gezegde:
 driemaal is scheepsrecht', bleek wel in overeenstemming te zijn met onze
realiteit. We bereikten Rome.

Dit verhaal had waar kunnen zijn. Geheel bezijden de waarheid is het
bovenstaande ook niet. We waren in Rome, maar -en dat is dan wel in
strijd met het bovenstaande-in dan poging. De associatie dat de schrijver
dezes 'de man is die Rome niet wist te vinden', dan wel 'de man die op
vakantie constant ruzie maakt met zijn reisgenoot', is dan ook foutief en
onwaar.

Waar is echter ook iets heel anders. Waar is dat de arbeidsmarkt anno
1989 verre van optimaal functioneert. Ook de arbeidsmarktactoren -de
werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de overheid-, zijn
eenstemmig over het doel van hun reis. De reis heeft als eindbestemming:
de   econamisch-,eiticiEnte_-ell--bestaanszekerheidscheppende   arbeidsmarkt.
Ook hier blijkt dat het vinden van de weg richting die heilstaat, naar het
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Rome in arbeidsmarktland, problematischer is dan verwacht. Ook hier
geldt dat het reisdoel alleen dan wordt gehaald wanneer men beschikt
over een betrouwbare gids, in casu een deugdelijk theoretisch gedachten-
goed.an wanneer beide partijen eenstemmig zijn over de weg die moet
worden bewandeld om bij het gestelde doel te geraken. Ook hier zijn in
principe twee valse starts en een goede start denkbaar. De eerste valse
start is die waarbij de partijen eensgezind zijn wat betreft de marsroute,
maar inzetten op een ondeugdelijke theorie. De tweede valse start is die
welke wordt veroorzaakt door het feit dat beide partijen een verschil-
lende theorie aanhangen en ten gevolge daarvan dusdanig gebrouilleerd
raken dat het doel nooit wordt bereikt. De goede start is die start waar-
bij beide partijen eensgezind inzetten op wat blijkt de juiste theorie te
zijn.

We moeten constateren dat wij telkenmale de economische discipline de
route naar de optimale arbeidsmarkt laten uitstippelen -niet geheel ten
onrechte daar deze discipline over goede scouts beschikt-, soms, heel
soms, waagt men zich aan een sociologisch avontuur. Wat ook geconsta-
teerd moet worden is dat binnen de economische discipline geen eenheid
bestaat. In wezen bestaan er twee toegangsroutes: de weg via het aanbod-
model en de weg via het vraagmodel. Beide routes hebben gemeen dat de
weg loopt over het plaveisel van de economische efficiency. De spaarzame
sociologische routes lopen over het plaveisel van de bestaanszekerheid.
Ontbreken deugdelijke routebeschrijvingen (theorieen), ook de arbeids-
marktactoren zijn veelal verre van eensgezind te noemen. De_werkgevers
(b)lijken een lichte voorkeur te hebben voor het aanbodmodel. Wanneer
zij aan het stuur zitten, in een machtspositie verkeren, kiezen zij vaak
voor rechtsaf. De werknemers hebben een lichte voorkeur voor het vraag-
medel, daarbij soms sociologische tekeningen ter hand nemend. Aan het
stuur gezeten kiezen zij vaak voor linksaf.

Ons onderzoek stelt zich ten doel een theorie, een routekaart, op te
. stellen die leidt  tot de realisatie  van de economisch efficiente  an  be-
  staanszekerheid scheppende arbeidsmarkt. Deze theorie is de zogenaamde
1; geintegreerde arbeidsmarkttheorie. De geintegreerde arbeidsmarkttheorie is

een maatschappijtheorie; de theorie beziet de arbeidsmarkt vanuit maat-
schappij-theoretisch perspectief. De bestaande arbeidsmarkttheorieen -het
denken- an de gedragingen van de arbeidsmarktactoren -het handelen-,
zullen vanuit deze maatschappijtheorie geanalyseerd worden. De studie is
in vier delen onderverdeeld:

2



-  Deel Een: de geintegreerde arbeidsmarkttheorie
-  Deel Twee: de geintegreerde arbeidsmarkttheorie en het denken

1 -  Deel Drie: de geintegreerde arbeidsmarkttheorie en het handelen
-  Deel Vier: de geintegreerde arbeidsmarkttheorie als beleidsadviserings-

instrument.

Deze indeling vormt het alhaast logische uitvloeisel van de aard van de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie en de binnen deze theorie te onder-
scheiden analyse-niveaus. De geintegreerde arbeidsmarkttheorie is een
formele  th-gorie of pro-theorie (Bader/Benschop  1988:44). De formele theo-
rie is eenanalytische ge»ek»nconsjructie, waarin  de  niet aan  tijd en/of
plaats_gebonden_theQI etische_voorwaard&n_voor de realisatie van de door
de    maatsghnoni i ygorgestane cultuurwaarden worden geformuleerd,    op

grond van een inzicht in de interdependente verbanden in de maatschap-
pij.-Eeti-deigeli-ike theorie is letterlijk een inhoudsloze theorie, een ide-
aaltypische analytische constructie die aangeeft hoe systeemoptimaliteit

p in theorie is te realiseren. Deze formele theorie is generaliserend en a-
historisch. De formele theorie geeft slechts een perspectief op een theo-
retisch denkbare 'perfecte' maatschappij. De uiteenzetting van theoreti-
sche voorwaarden voor systeemoptimaliteit geeft op zich geen informatie
over de concrete maatschappij; de formele theorie spreekt zich niet uit
over de vraag of de huidige maatschappij aan die voorwaarden voldoet en
dus  perfect' is te noemen. Men heeft dan echter wel een kader om na te
gaan of in een concrete maatschappij de voorwaarden wel of niet vervuld
zijn. Pro-theorieen zijn op een ander, op een hoger abstractieniveau ge-
formuleerd dan theorieen en hypothesen voor empirisch-historisch onder-
zoek. Formele theorieen of pro-theorieen bieden daardoor de mogelijkheid
9m bestaande theorieen: de inhoudelijke theorieen, te beoordelen. Zij
leggen blinde vlekken bloot in bepaalde theorieen en theoretische tradi-
ties. Pro-theorie8n sporen de bestaande theorieen aan om de vaak impli-
ciete premissen expliciet te maken, de vaak rudimentaire theoretische
fundamenten te versterken en de geldigheidsclaims van theorieen te be-
perken. Ze tonen aan dat bepaalde theorieen slechts onder bepaalde om-
_st,ndjEheden -op bepaalde plaatsen en/of bepaalde tijdstippen-, geldig
djn, maar deze geldigheid niet onder alle omstandigheden of op alle tijd-
stippen kunnen claimen. Pro-theorieen vormen niet alleen het interdisci-
plinair synthese-punt op grond waarvan de theoretische grondslagen van
de bestaande mono-disciplines kunnen worden geanalyseerd, ze vormen ook
het referentiekader voor empirisch en historisch onderzoek en een aan-
grijpingspunt voor het doen van beleidsaanbevelingen: het empirisch-histo-
risch niveau.
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In Dee/ Een (hoofdstuk 1 t/m 4) staat de ontwikkeling van een deugdelij-
ke routekaart centraal: de formele geintegreerde arbeidsmarkttheorie.
In de inleiding worden daarvoor allereerst de (vier) algemene voorwaar-
den voor een maatschappij-theoretische benadering van de werkelijkheid
geformuleerd:

 (1) de vraagstelling van

de maatschappij-theorie is waardenbetrokken,
normatief van aard;

(2)  de maatschappij-theorie beziet de maatschappij vanuit het menselijk
r       handelen en het menselijk handelen vanuit die maatschappij;

(3)  de maatschappij-theorie verschaft een inzicht in de interdependente
maatschappelijke verbanden;

(4)  de maatschappij-theorie formuleert de niet aan tijd en/of plaats ge-     1
bonden voorwaarden voor 'perfectie'.-

De sociologische wetenschap wordt in staat geacht om de rol als maat-
schappij-wetenschap te vervullen; de sociologie als *Grundwissenschaft'. De
beoefening van de sociologie als maatschappij-wetenschap kan op diverse
sectoren of studievelden van de maatschappij plaatsvinden. In deze studie
wordt de maatschappij-theoretische taakstelling van de sociologie uitge-
werkt voor de arbeidsmarkt. Bezien vanuit maatschappij-theoretisch pers-
pectief blijkt de arbeidsmarkt een  dubbele- functie / te vervullen: enerzijds
levert de arbeidsmarkt een bijdrage aan- produktiviteit van de econo-
mie, anderzijds aan de bestaanszekerheid van de huishoudens. Het opstel-
len van de geintegreerde arbeidsmarkttheorie -de interdisciplinaire, dyna-
mische maatschappij-theoretische visie op de arbeidsmarkt-, vereist de
vertaling naar de arbeidsmarkt van de voorwaarden voor een maatschap-
pij-theoretische benadering van de werkelijkheid.

In hoofdstuk 1 gaan we op zoek naar de centrale doelstellingen op de
arbeidsmarkt. Aldaar zal worden aangegeven dat het denken en handelen
op  de moderne arbeidsmarkt (de periode vanaf 1800), wordt gekenmerkt
door een zoektocht naar de optimale afstemming van eisen van economi-
sche   efficiency en bestaanszekerheid;    de_ 'perfecte'    arbeidsmarkt    als    de
economisch effici8nte en bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt.

In hoofdstuk 2 gaan we in op die leerstellingen over de arbeidsmarkt,
die de werking van die markt in verband brengen met het handelen van
de arbeidsn3rktactoren, waarbij dit handelen in verband wordt gebracht
met de omgeving waarbinnen die actoren opereren. In dit hoofdstuk staat
de 'leer der arbejdsverhoudingen' centraal.

In hoofdstuk 3 wordt het handelen van de arbeidsmarktactoren, hun
respectievelijke doelstellingen, in verband gebracht met de aard van de
arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vormt een functioneel interdependent ver-
band, een gegeven dat de actoren dwingt om met elkaars doelstellingen
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rekening te houden, op straffe van de realisatie van de eigen doelstellin-
gen. In dit hoofdstuk zal een inzicht worden verschaft in de 'Verklam-
merungsproblematik' die de arbeidsmarkt in zijn greep houdt.

In hoofdstuk 4 ten slotte zullen de voorwaarden voor de 'perfecte' ar-
beidsmarkt worden geformuleerd.

De overige delen staan in het teken van de dubbele meerwaarde van de
maatschappij-theoretische benadering van de arbeidsmarkt de geintegreer-
de arbeidsmarkttheorie als interdisciplinair synthese-punt op grond waar-
van de theoretische grondslagen van de belangrijkste (mono-disciplinaire)
arbeidsmarktdisciplines: de economie en de sociologie, worden geanalyseerd
en de geintegreerde arbeidsmarkttheorie als referentiepunt op grond waar-
van het arbeidsmarkthandelen wordt geanalyseerd an van beleidsadviezen
wordt voorzien. We volgen daarbij de volgende indeling.

In Deel Twee richten we ons op de theoretische grondslagen van de ar-
beidsmarkteconomie en (in mindere mate) de arbeidsmarktsociologie: de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie als interdisciplinair synthese-punt.

In hoofdstuk 5 staat de aanbodeconomische benadering van de arbeids-
markt centraal.

Hoofdstuk 6 geeft een inzicht in de vraageconomische benadering van
de arbeidsmarkt.

In hoofdstuk 7 wordt de arbeidsmarkteconomie als mono-discipline in
verband gebracht met de interdisciplinaire geintegreerde arbeidsmarkttheo-
rie.

In hoofdstuk 8 geschiedt zulks voor de arbeidsmarktsociologie als
mono-discipline.

In Deel Drie wordt het  arbeidsmarktbeleid  uit  de  periode  1800-1988  geana-
lyseerd, met een nadruk op de periode 1945-1988: de geintegreerde ar-
beidsmarkttheorie  s_ referentiepunt.

In hoofdstuk 9 staat  de  periode   1800-1940  centraal.  Aldaar  zal  worden
aangegeven dat in onderhavige periode het streven naar de economisch
effici8nte en bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt tot mislukking
was gedoemd, omdat men eenzijdig inzette op de eis van economische
efficiency: de periode van aanpassing.

In  hoofdstii*-70  gaan -we  in  op de periode 1940-1945.
Hoofdstuk 11 behandelt de periode 1945-1960. In deze periode werden

economische efficiency-eisen en bestaanszekerheidseisen tot op bepaalde
hoogte op elkaar afgestemd: de_ReriggILxan_lbeperkie' doordringing.

.-.
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In  hoofdstuk 12 verkrijgt de periode 1960-1980 behandeling. In deze
periode werd de nadruk te zeer gelegd op de eis van bestaanszekerheid:
de  periode van vrstarrin waardoor het streven  naar de 6perfecte' ar-
beidsmarkt wederom mislukte.

Hoofdstuk 13 tracht een inzicht te verschaffen in de ontwikkeling die
in onze periode, (pperiode 1980-1989, in gang is gezet: naar een periode
van aanpassing?

In Dee/ Vier tenslotte komen de op grond van de geintegreerde arbeids-
markttheorie in algemene zin te verstrekken beleidsadviezen aan bod: de
Belntegreerde arbeidsmarkttheorie als instrument voor beleidsadvisering
(hoofdstuk 14).

We sluiten het boek af met een samenvatting (in de Nederlandse en
Engelse taal).

Tot slot. We zijn ons bewust van het feit dat we bij de lezer het gevoel
oproepen dat we de oplossing in pacht hebben. Bader/Benschop over deze
pretentie:

 Pro-theorieen kunnen gemakkelijk worden opgevat als een weten-
schaps-politieke vorm van *imperialisme: Dat is bijvoorbeeld het geval
wanneer men meent dat pro-theorie8n voorschrijven hoe anderen moe-
ten denken, welke specifieke begrippen ze moeten gebruiken en hoe ze
theorieen en onderzoek moeten structureren. Pro-theorieen zijn welis-
waar op andere abstractieniveaus geformuleerd dan theorie8n en hypo-
thesen voor empirisch-historisch onderzoek, maar ze zijn eveneens
'fallibilistisch' (feilbaar): het zijn ontwerpen of voorstellen die geen
enkele aanspraak kunnen maken op een cognitief, laat staan institutio-
neel monopolie. Net als theorie8n en hypothesen voor empirisch-histo-
risch onderzoek kunnen zij 'beter' of 'slechter' zijn. Pro-theorie8n
kunnen dus zelf ook worden beoordeeld op het criterium van consis-
tentie, niveau-differentiatie, analytische differentiatie, precisie en op
de manier waarop zij complexe kennisobjecten niet-reductionistisch en
toch overzichtelijk toegankelijk maken' (1988:46).

Misschien hebben we de oplossing wet in pacht. Wij hebben per slot van
rekening Rome bereikt. We realiseren ons echter dat we ons reisdoel
nooit zouden hebben bereikt zonder de hulp van anderen. Ook bleek bij
aankomst dat wij niet de enige waren die Rome hadden weten te vinden.
Het was er druk (en drukkend).
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Deel een

De geintegreerde
arbeidsmarkttheorie



Inleiding

'Willst du dich am Ganzen erquicken,
so muBt du das Ganze im Kieinsten erblicken'

Goethe.

Wanneer de zich in een fruitmand bevindende appels vies smaken en de
zich eveneens in die fruitmand bevindende peren in staat van ontbinding
verkeren, dan leggen wij, terecht, een verband tussen beide ziektebeelden,
zonder dat we ons daarbij behoeven uit te spreken over de vraag welke
van beide fruitsoorten het ziektekiem in zich draagt. Op zijn zachtst
uitgedrukt verbleekt deze evidentie wanneer we in de plaats van een
fruitmand de sociale wetenschappen plaatsen en in plaats van appels en
peren respectievelijk de economische discipline en de sociologische disci-
pline invullen. In deze ironisch aandoende situatie bevinden we ons anno
1989. Pe economiscks discipline bevindt zich in een crisis. terwijl voor
het  voortbestaan  van  een-andEre  iciciale  wetenstbap,--de  su-cioTogie, -moet
worden  gevreesd. De eigenstandigheid van beide constateringen is slechts
schijn. Tussen beiden bestaat een nadrukkelijke samenhang, een samen-
hang die teruggaat op het feit dat zowel de_economische wetenschap als
de sociologische wetenschap als maatschappijwetenschappen-moeten worden
begrepen. De crisis in de economische wetenschap en het sterfproces van
de sociologische wetenschap, vormen de uitdrukkingen van eenzelfde
symptoom.  en crisis in de maatschapjj-wetenschap_pen.

De sociale wetenschappen moesten kort na hun ontstaan ontdekken dat
een zich orienteren op de maatschappelijke totaliteit, met als taakstelling
een geintegreerde kennis en een alomvattend begrip van die werkelijkheid,
met vele moeilijkheden gepaard gaat. Daarom zijn de sociale wetenschap-
pen zich gaan opsplitsen in tal van specialistische subdisciplines -as-
pectwetenschappen-, waaronder de economie en de sociologie. Deze speci-
alisatie is uit werkbaarheidsoverwegingen te verdedigen. Sterker nog: een
dergelijke arbeidsverdeling is noodzakelijk gezien de complexiteit van het
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te bestuderen object, de maatschappij. Echter, er is ook een groot gevaar
verbonden aan deze arbeids- en taakdeling in de maatschappijwetenschap-
pen,  namelijk  het  gevaar  van een gefragmenteerde benadering  van_die
maatschappij:

'This way of cutting out a cross-section of the total context which
arises from the necessities of the division of labour, is admissable and
highly fruitful as long as it is not forgotten that we are dealing only
with fragments, cross-sections, and spheres of reality' (Mannheim
1949:172).

Onder een gefragmenteerde benadering  van de maatschappij verstaan  we
een benadering die zich louter en alleen richt op een stukje, op een
fragment van   die   maatschappij,   daarbij   blind   voor   het   geheel,   voor   de
totale   maatschappij. Deze gefragmenteerdheid kan Of het gevolg zijn van
een parti8le benadering van de maatschappij, Of van een a-dynamische,
starre benadering van de maatschappij, Of van beide. We spreken van een
LartiAlg benadering van de maatschappij in geval de theorie8n van de
diverse Subdisciplines niet op elkaar worden betrokken. Dit leidt ertoe dat
men de theorie8n van 66n aspectwetenschap van toepassing verklaart op
de totale maatschappij. Op- wetenschappelijk niveau -het niveau van het
denken-,  vertaalt deze werkwijze  zich  in een uitsluitend mono-disciplinai-
re wij_z, van wetensch_apsbeoefening, op belei4sniveau -het niveau van het
handelen-, in een facet-benadering. Deze particle benadering kan al of
niet verbonden zijn aan- een a-dynamische, starre benadering van de
maatschappij. We spreken van een 9-dynam*starrs benadering van de
maatschappij in geval de kennis over die maatschappi:i 35-a-dynamisch en
absoluut wordt beschouwd. Aan bepaalde theorieen wordt dan algemene
geldigheidswaarde_verleend; mdn acht dedhrin-besloten oplossingen voor
alilld en overal geldig. Op wetenschappelijk niveau vertaalt deze benade-
ring zich in de verabsolutering van een bepaald paradigma, op beleidsni-

/  veau in een symmetrische, inflexibele wijze van beleidsvoering. Verstar-
  ring kan zich in een tweetal situaties voordoen.(311 feerstjin een partiele

situatie. In een dergelijke situatie worden de theorieEn van een theoreti-
sche discipline verabsoluteerd en voor altijd en eeuwig geldig verklaard.
In dat geval is er sprake van een dubbele verwijdering van de werkelijk-
heid: enerzijds verklaart men de theoretische vondsten van 6Bn aspectwe-
tenschap van toepassing    op die maatschappij, anderzijds benadert    men
deze vondsten als absoluut, in de zin van altijd en overal geldig. Op
beleidsniveau vertaalt deze a-dynamische particle benadering zich in een
symmetrisch facettenbeleid:
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*Er bestaan politici die alleen maar geschoold zijn in het klassieke- of
monetaristische denken of alleen maar in het keynesiaanse denken en
daarbij symmetrisch hun theorieen toepassen, zowel in tijden van ex-
pansie als in tijden van restrictie. Niettemin zijn er synthetische den-
kers die niet tevreden zijn met de extreme standpunten van de vraag-
en aanbodtheorie' (Schouten 1986:40).

Deze verabsoluteringstendens kan zich echter ook voordoen in een niet-
partiele situatie. In een dergelijke situatie zijn de theorieen van de ver-
schillende aspectwetenschappen wel op elkaar betrokken, maar wordt aan
die theorie algemene geldigheidswaarde toegekend. Men acht die theorie
op elke periode en op elke plaats toepasbaar, daarmee het feit ontkennend
dat de geldigheid van een bepaalde theorie in hoge mate van de context
afhankelijk is. Op een ander tijdstip of op een andere plaats zou wel eens

       een andere (mono- of interdisciplinaire) theorie geldig kunnen zijn. We
kunnen het bovenstaande als volgt weergeven:

Schema 1: Benadering van de werkelijkheid

partieel niet-partieel
mono-disciplinair interdisciplinair

star gefragmenteerd gefragnnenteerd

a-dynamisch (dubbel) (enkel)

dynamisch gefragmenteerd integraal

flexibel (enkel)

Alleen op grond van een integrale benadering van de werkelijkheid - de
niet-partiele en dynamische werkelijkheidsbenadering-, kan men tot begrip
van die werkelijkheid komen en tot beleidsadviseringen ten dienste van
die werkelijkheid. Blijft een dergelijke benadering uit, dan is het gevaar
groot dat we de verschillende theorieen van de aspectbenaderingen voor
de werkelijkheid zelf gaan houden. Een dergelijke gefragmenteerde bena-
dering zal zich onherroepelijk wreken, zowel op wetenschappelijk niveau:
de verklaringskracht van een bepaalde subdiscipline, als op maatschappe-
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lijk niveau: het functioneren van de maatschappij. Wanneer we de illusie
hebben dat de wereld feitelijk gevormd is uit afzonderlijke fragmenten,
leidt dit ertoe dat we zo gaan handelen dat we juist die fragmentatie
gaan teweeg brengen, die in onze houding tegenover de theorie en de
praktijk, in onze beleidsaanbevelingen, is gelegen. Juist omdat de werke-
lijkheid 'heelheid' is, zal de mens vanwege zijn fragmentaire benadering

1
onvermijdelijk een fragmentair antwoord terugkrijgen. De integrate  bena-
dering van de werkelijkheid sluit aan op de aard van het te bestuderen
object, de maatschappij. Enerzijds is de maatschappij een interdependent

1
Igeheel. Ze bestaaj uit een dynamisch web van onderling verweven gebeur-

11-t*nissen. De negatie van die onderlinge afhankelijkheid, tot uiting komend
in een partiele benadering van die maatschappij, zal zich wreken. Ander-
zijds is de maatschappij een dynamisch geheel. De omstandigheden in die

i' maatschappij kunnen van plaats tot plaats en van periode tot periode ver-
schillen. Voor de benadering van die werkelijkheid impliceert deze dyna-
mi6kdat we nooit eenzijdig mogen inzetten op de absolutie geldigheid van
66n (mono- of interdisciplinaire) theorie.

Crjses   in   de   werkelijkheid,   in   de   maatschappij,   moeten   voor   een   groot
deel worden toegeschreven aan een gefragmenteerde benadering van die
maatschappij, aan 6f een particle benadering van de maatschappij, Of een
a-dynamische benadering van de maatschappij, Of aan beide. Deze gefrag-
menteerdheid leidt enerzijds tot ongewenste maatschappelijke ontwikke-
lingen, anderzijds tot subdisciplines welke niet over het vermogen be-
schikken om de ontstane maatschappelijke crises met beleidsaanbevelin-
gen te pareren. In dit onderzoek zullen we de bovenstaande stelling
trachten te onderbouwen. We stellen ons ten doel een argumentatie aan te
leveren voor de noodzaak van een integrate benadering van de werkelijk-
heid: de maatschappij. Relateren we deze doelstelling aan de hierboven
geciteerde uitspraak van Goethe, dan stellen wij ons als het ware de
opdracht zijn uitspraak te completeren. We wensen uit te komen op een
bewijsvoering voor de volgende stelling:

'Willst du dich am Ganzen erquicken,
so muBt du das Ganze im Kleinsten,
und das Kleinste im dynamischen Ganzen erblicken'.

We richten ons daarbij niet op de totale maatschappij, maar op een be-
paalde sector, een bepaald studieveld van die maatschappij: de arbeids-
markt. Toegespitst op dit studieveld trachten we een theoretisch en empi-
risch onderbouwde bewijsvoering aan te leveren voor de volgende stelling:
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Crises  op  de  arbeidsmarkt  mpeten  voor  een _groot .diel  warden  toege-
schreven aan een gefragmenteerde benadering van die arbeidsmarkt. Op
wetenschappelijk niviau uit deze fragmentatie zich in het niet op
elkaar betrokken zijn van de twee belangrijkste aspectwetenschappen
welke zich met de arbeidsmarkt bezighouden: deeconomie -de arbeids-
economie-   en   «_sociologie   -de   arbeidssociologie-   f 11.  waarbij   deze
particle  benadering  nog  wordt   versterkt  door  een  9-_dyllamische_ bena-
dering van de arbeidsmarkt. Op beleidsniveau, het niveau van het
handelen, uit deze fragmentatie zich in de eenzijdige ori#ntatie op een
bepaaid beleid, op tan bepaaide doelstelling, zonder dat men zich ori-
enteert op andere doeistellingen. Vanuit maatschappelijk oogpunt leidt
deze fragmentatie tot een dysfunctionerende arbeidsmarkt. vanuit we-
tenschappelijk oogpunt tot een crisis in de economie en de sociologie.

Niet fragmentatie maar integratie moet het antwoord zijn op de maat-
schappij en de maatschappelijke problemen. Voor de sociale wetenschappen
impliceert zulks dat deze naast mono-disciplinaire theorievorming streeft
naar interdisciplinaire theorievorming, theorievorming die bovendien dyna-
misch van aard is. Op beleidsniveau moeten de actoren streven naar een
integraal beleid. Een dergelijk beleid vereist inzicht in het interdependent
karakter van de maatschappij en de verschillende beleidsvelden. Aan het
verkrijgen van een dergelijk inzicht kan de wetenschap een belangrijke
bijdrage leveren, waarmee de relatie tussen het denk- en handelingsni-
veau, tussen wetenschap en beleid, is aangegeven.

Wij zijn ons bewust van het feit dat we met de oproep voor interdiscipli-
naire wetenschapsbeoefening niet in aanmerking zullen komen voor de
originaliteitsprijs. Evenmin getuigt het van originaliteit dat een socioloog
een dergelijke, pretentieuze, oproep doet. De socioloog Karl Mannheim zag
zich  hiertoe al in 1932(!) genoodzaakt

'In dieser Periode, in der die Spezialisierung zwar nicht rOckgangig ge-
macht, vielmehr durch zusammenfassende Gesichtspunkte erganzt wer-
den soll, in dieser Periode, in der die Universitas, in die man einge-
gliedert ist, selbst nach zusammenfassenden Gesichtspunkten sucht,
werden alle jede Tendenzen, die bereits im urspronglichen Ansatz der
Soziologie solchen Forderungen gehorchen, nur immer mehr in den
Vordergrund treten. Es ist geradezu ihre Plicht, in diesem Zeitpunkt
jene ursprOnglichen Tendenzen, die nicht zur Zerstockelung, sondern
zur Synthese drangen, jetzt neu aufzunehmen und im Sinne des moder-
nen Fragebedorfnisses weiterzubilden' (1932:5).
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Wat echter ons inziens tot op heden aan dergelijke oproepen ontbreekt, is
leen argumentatie die aantoont dat een gefragmenteerde benadering van de
'Iwerkelijkheid metterdaad bijdraagt tot het dysfunctioneren van die werke-
<lijkheid. Wij moeten ons tevreden stellen met logisch aandoende theoreti-
sche bewijsvoeringen voor deze stelling:

*Man wird doch nicht leugnen konnen, daB die Aufgabe, die ver-
schiedene Teilergebnisse historisch-gesellschaftlichen Forschens
zusammendenken zu mOssen, unumganglich ist. Nicht die Unerslitt-
lichtkeit und MaBlosigkeit des Soziologen ist daran Schuld, wenn er
Ober sein wohlbegrenztes Sondergebiet hinausgeht und damit die
Einzelwissenschaften unter Umstanden stutzig macht. Die Wirklich-
keit selbst hat es dahin kommen lassen. Denn die hat den Einzelf-
orschern nicht den Gefallen getan, sich in wohlabgegrenzten Spezi-
alspharen zu entfalten derart, daB die eine Spezialsphare nicht weiB
von dem, was sich in der anderen abspielt' (Mannheim 1932:22).

Dit onderzoek stelt zich ten doel een dergelijke argumentatie aan te
leveren. Daarbij concentreren wij ons op een bepaalde sector, op een
bepaald studieveld van de maatschappij: de arbeidsmarkt. Aangrijpingpunt
voor ons onderzoek vormt de volgende, door Mannheim geformuleerde
retorische vraag: 'Is not a partial dissolution of the social order the
outstanding feature of that social insecurity of which unemployment has
become a general symptom? (1949:128).

De sociologische wetenschap beschikt ons inziens over het vermogen om
als synthetiserende, interdisciplinaire wetenschap te fungeren. Deze poten-
tie van de sociologische wetenschap moet in verband gebracht worden met
het feit dat de sociologie de maatschappij in haar totaliteit kan bezien.
Mannheim formuleert het als volgt

'Wenn wir aber, die Berechtigung der von anderen Ansatzen ausgehen-
den synthetischen Versuche anerkennend, der Kultursoziologie dennoch
eine ganz besondere Verpflichtung zuschreiben, diesen Problemen nach-
zugehen, so liegt das daran, daB nach unserer Ansicht der Zusammen-
hang der verschiedenen Kulturgebiete in der Wirklichkeit selbst seinen
konzentrischen Punkt im Gesellschaftsleben hat' (1932:24).

Men dient daarbij wet in het oog te houden, dat we in dit verband op
een andere sociologie en sociologie-beoefening doelen, dan de sociologie
die we momenteel kennen. Niet de sociologie als mono-discipline, als
'Spezialwissenschaft', maar de sociologie als maatschappij-wetenschap, als

14



'Grundwissenschaft' (Mannheim 1932:4), moet en kan bijdragen tot het-
integratie-streven. Toegespitst op de arbeidsmarkt gaat het hier niet om
de bestaande arbeidsmarktsociologie, maar om de hieronder te concipieren
maatschappij-theoretische geintegreerde arbeidsmarkttheorie.

Wil de sociologie als maatschappijtheorie kunnen fungeren -*die Soziologie
als Lehre vom Gesamtzusammenhang des gesellschaftlich-geistigen Gesche-
hens' (Mannheim 1932:22)- dan dient ze ons inziens aan een viertal yoor-
waarden te-Yojdgen:

1 ,  -----\
1.) Df  vraagstelling  van  de   sociplogie   ls_  normatief,  waardenbetrokken  van

- aard
De sociologie dient gebruik te maken van haar klassieke traditie: de soci-
ologie als kritische maatschappij-theorie. Kenmerkend voor deze traditie is
dat deze de gezichtspunten en vragen voor onderzoek in verband brengt
met de door de maatschappij voorgestane cultuurwaarden, om zodoende
'betekenisvolle' samenhangen te kunnen selecteren. Sociologie-beoefening
vormde voor de klassieken geen project van *kennis-omwille-van-de-kennis
(1'art pour l'art), maar een activiteit die nadrukkelijk in dienst stond van
de vigerende cultuurwaarden [21. Naar de opvattingen van de klassieken
moest de sociologie zich oriBnteren op de door de maatschappij voorge-
stane cultuurwaarden, in die zin dat ze onderzoekt op welke wijze men
wal en op welke wijze men niet kan bijdragen aan de realisatie van die
doelstellingen. Een dergelijke sociologie-beoefening leidt tot maatschap-
pelijk nuttige kennis, kennis die dienstig is aan de cultuurwaarden. Men
dient zich als socioloog te laten leiden door de cultuur, door de culturele
waarden. De vraagstelling van de sociologie dient waardenbetrokken, nor-
matief van aard te zijn:

'Dat we aan de beoefenaars van historische en sociale wetenschappen
de elementaire eis stellen dat ze het belangrijke van het onbelangrijke
kunnen onderscheiden, en dat ze dit vanuit de vereiste 'gezichtspun-
ten' doen, wil alleen maar zeggen dat ze de kunst moeten verstaan om
de fenomenen van de werkelijkheid -bewust of onbewust- in verband
te brengen met universele 'cultuurwaarden' en aan de hand daarvan de
voor ons betekenisvolle samenhangen te selecteren' (Weber 1975a:48).

Waarden en opvattingen over het wenselijke bepalen de aard van de vraag
voor wetenschappelijk onderzoek. Het antwoord zelf is niet normatief. Wij
achten het noodzakelijk om deze voorwaarde verder toe te lichten, met
name omdat er binnen en buiten de sociologische wetenschap veelal spra-
ke is van een *verkeerd begrepen Weberiaanse waardevrijheidseis' (Adri-
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aansens 1988:33), of, zoals Webet zelf het formuleert 'van terminologische,
ergo volkomen onvruchtbare disputen' (1975b:92). De disputen over de
sociologie als normatieve wetenschap vinden hun oorsprong inderdaad,
zoals Weber reeds aanvoelde, in terminologische kwesties. Echter, Weber
zelf heeft hier in niet geringe mate toe bijgedragen, doordat hij in zijn
begripskeuze vrij ongelukkig te werk is gegaan. Laten wij proberen de
waardevrijheids-discussie te verduidelijken. Waardevrijheid (Wertfreiheit)
betekent bij Weber primair waarderingsvrijheid (Wertungsfreiheit). Het
gaat hier om een methodologische en morele eis: voor de duur van het
wetenschappelijk onderzoek dient men zich te onthouden van normatieve
en waarderende op- en aanmerkingen met betrekking tot het onderzoeks-
object en de waarden en de normen daarvan. Natuurlijk mag men 'elders'
als 'cultuurcriticus' optreden, in de zin dat men vraagtekens plaatst ach-
ter de door de maatschappij voorgestane cultuurwaarden zelf, maar deze
kritiek mag op geen enkele wijze tijdens het wetenschappelijk onderzoek,
dan wel in een andere fase van het wetenschappelijk proces, tot uiting
komen. De eis-van waardlingsvrijheid is het fundament van 'intellectuele
ecrlijkhei41(Zi iderveld  11281:fiD,  w aaraaii- op geen enkele wijze  mag  wor-
den getornd. Men dient zich als wetenschapper te onthouden van waarde-
oordelen. Waardevrije wetenschapsbeoefening in de sociale wetenschappen
[3] kan echter nooit betekenen dat het te bestuderen object, het ken- of

i kennisobject, waardevrij is. Object van de sociale wetenschappen is altijd
het menselijk handelen. De waardengebondenheid van de sociale weten-

kracht een feit is. Zich principieel tegen de waardengebondenheid uit te
schappen is een kennissociologisch feit 'dit is een feit zoals de zwaarte-

spreken is even zinloos, als principieel de zwaartekracht verwerpen' (Zij-
derveld 1983:62). Waardevrije wetenschapsbeoefening staat   ook    in    geen
enkel opzicht in spanning met een waardenbetrokken wetenschapsbeoefe-
ning. Daarmee raken we de kern van het misverstand:

:. het haast onbegrijpelijk hardnekkige misverstand, alsof ik beweerd
heb dat 'subjectieve' waarderingen van mensen voor de empirische
wetenschap geen object van onderzoek zouden kunnen zijn, terwijl

 \ toch de sociologie op de omgekeerde veronderstelling berusf (Weber
1975b:93).

Waarderingsvrijheid is voor Weber logisch en praktisch verbonden met
waardenbetrokkenheid of waardengebondenheid (Wertbeziehung) en wet in
een tweetal opzichten. Allereerst verwijst de waardenbetrokkenheid van de
sociologie naar een methodologische noodzaak. Om de chaotische hoeveel-
heid van handelingen, gedachten en betekenissen wetenschappelijk te leren
kennen en te verklaren, moeten allereerst grenzen getrokken worden; het
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relevante  moet  van _het niet-relevante gescheiden worden.  Wat zijn de
criteria waarmee we relevant van niet-relevant materiaal onderscheiden?
Hier treedt de waardengebondenheid in werking. Vanuit de betrokkenheid
op waarden zal de sociale wetenschapper bepaalde aspecten en dimensies
van de te onderzoeken, complexe werkelijkheid in het licht van de schijn-
werpers van zijn begrippen en onderzoeksmethoden brengen en weer
andere in de duisternis van het niet-relevante laten. Naar de mening van
Weber, hoeft daarbij het feit dat de cultuurwaarden zich in de tijd en/of
naar plaats kunnen wijzigen, geenszins tot een negatief oordeel over de
sociale wetenschappen te leiden. Integendeel, de sociale wetenschappen
blijven hierdoor jong en dynamisch: 'Es gibt Wissenschaften, denen ewige
Jugendlichkeit beschieden ist, und das sind alle, denen...der FluB der Kul-
tur stets neue Problemstellungen zufOhrt' (Weber, cit. in Mannheim
1932:62). Waardenbetrokkenheid moet hier dus worden opgevat als een
methodologisch onontbeerlijke Vorarbeit, als een voorkereidend werk voor
historische en cultuursociologische analysen (Zijderveld 1983:6'777'Daar--Sast
past een waardenetroRREnwetenscRap-sbeoefening in de wetenschapstheo-
retische opvatting van een klassiek socioloog als Weber. Hij was, zoals
hierboven betoogd, van mening  dat de sociale wetenschappers  zich  in  hun.4
wetenschapsbeoefening moeten laten leiden door een gerichtheid op de '1
bestaande cultuur, en wel zodanig dat ze aan de hand van wetenschappe- i
lijk onderzoek betekenisvolle samenhangen kunnen selecteren.

 j>lk-sociologie beziet de maatschappij vanuit het menselijk handelen en
het menselijk handelen vanuit de maatschappij

De sociologie dient te berusten op de overtuigiiig dat de mens in en door
zijn handelen invloed kan uitoefenen op de maatschappelijke ontwikkelin-

 gen -'het proces van worden is een sociaal proces' (Mead 1980:47) -,
echter met die restrictie dat de mens in zijn handelen ook in hoge mate
beinvloed wordt door die maatschappij, door de omgeving. Een dergelijke
sociologie geldt als de overstijging van een binnen de sociologische we-
tenschap bestaande logische tweespalt de tweespalt tussen voluristi-
sche„_subjectivistische-of- actorcentrische interpretaties  van de sociale
werkelijkheid enerzijds: het methodologisch individualisme, en determinis-
tische, objectivistische-of structuurcentrische interpretaties anderzijds: het
methodolagisch-€ollectivisme (Vanberg 1975; Giddens  1984). De analyse  van

die%maatscha g mag niet blijven steken  in  een puur fenomenologische
benadering oiwel een eenzijdig actor- of subjectcentrisme, dient echter
evenzeer de gedachte te verwerpen dat het handelen van de actoren een-
zijdig aan de maatschappelijke structuren kan worden toegeschreven, de
structuralistische analyse ofwel het eenzijdig structuur- of object-centris-
me: 'It is the task to bring into congruence with each other this univer-
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sality of determination which is the text of modern science, and the
emergence  of the novel' (Mead 1980:14). Een dergelijke overtuiging heeft
belangrijke methodologische implicaties. De aan het positivisme en empiri-
cisme ten grondslag liggende opvatting dat men algemeen geldige, univer-
sele, deterministische, objectieve en niet aan de tijd onderhevige wetten
kan opsporen, en op grond daarvan een nauwkeurige voorspelling kan
doen m.b.t. de_ontwikkelinng yan -de-,IEaatschap,Pi.ii  dient te worden
verworpen. Evenzeer worden de opvattingen van net idealisme verworpen,
opvattingen die het hele maatschappelijke gebeuren benaderen vanuit het
onvoorspelbaar individueel menselijk handelen. Het *analytisch realisme'
(Van Wezel 1988:12) benadert de ontwikkelingsgang van de maatschappij

  niet

in termen van onherroepelijkheden ('irrevocabilities'), maar in termen
van waarschijnlijkheden (*probabilities'):

1
6Whatever our doctrine of probability, we assume that the happening
of earlier events carries with it a probability as to the nature of later
events, even if this probability can be reckoned only on a theory of
changes' (Mead 1980:33).

(SJ;be sociologie verschaft een inzicht in de interdependente verbanden in
de maatschappij

De sociologiE h86Tt als taak de interdependente verbanden in de maat-
schappij bloot te leggen. Ze moet ons een inzicht verschaffen in de ' ere
hlammerungsprlematik' die het maatschappelijk gebeuren in zijn greep
houdt

'Das eigentlich Soziologische liegt in der Betonung der Interdependenz
der Geschehnisreihen, in dem Suchen nach der mutmaBlichen ursprOng-
lichen Verklammerung der Ereignisse, in dem Eifer, nichts isolierend
und abstraktiv zu sehen, sondern die Grundstrukturen jener Symbiose
nachzuzeichen, in der sich jene Elemente und spharen in der Wirklich-
keit befinden, die die abstrakte Wissenschaft nur vorlaufig von der
Einheit des Geschehens abgehoben und fur sich betrachtet hatte. Das
'soziologische Denken' besteht im wesentlichen eben in diesem  ko-
herdnt-sehen-konneni in dieser Erfassung jeder scheinbar isolierten
Gegebenheit vom sozialen Lebenszusammenhang her' (Mannheim
1932:25-26).

4. De sociologie formuleert df niet aan tijd en/of plaats gebonden voor-0
waarden  voor  maatsch(N'pelii fe  'perlf€t»'

Deze vierde voorwaarde is een uitvloeisel van de eerste drie voorwaarden.
Wanneer men kennis heeft genomen van de vigerende cultuurwaarden, in-
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zicht heeft verkregen in_ ie bestaande interdependenties en heeft  vast-
gesteld dat de -mens  invfoed-kan  uitoefenen  op  de  gang van zaken,  is  het
mogelijk-een theorie op te stellen die a,n eft 8'n -welke voorwaarden
het menselijk handelen moet voldoen  wftlen de voorgestane doelstellingen,
gegeven de bestaande interdependenties, gerealiseerd kunnen worden. We
kunnen met andere woorden op grond van de eerste drie voorwaarden, de
voorwaarden voor maatschappelijke 'perfectie' formuleren. De term *per-
fectie' moet worden bezien in het licht van de door de maatschappij zelf
voorgestane doelstellingen: een 'perfecte' maatschappij is die maatschappij_   1
die beantweordt_oan de door  die maatschappij  zelf voorgestanf dRekte -   6  
lingen. De formulering van de voorwaarden voor 'perfectie' geschiedt in 11
een zogeheten formele theorie. Een formele theorie is een analytische
gedachtenconstructie, waarin de theoretische voorwaarden worden aange-
geven voor de realisatie van de door de maatschappij voorgestane cul-
tuurwaarden, op grond van een inzicht in de interdependente verbanden in
een maatschappij.

De beoefening van de sociologie als maatschappij-wetenschap kan op
diverse sectoren of studievelden van de maatschappij plaatsvinden. In deze
studie wordt de maatschappij-theoretische taakstelling van de sociologie
uitgewerkt voor de arbeidsmarkt. De geintegreerde arbeidsmarkttheorie-
het produkt van de beoefening van de sociologie als 'Grundwissenschaft'
op de arbeidsmarkt-, zal gaan fungeren als de sociologische tegenhanger
van het model van de 6perfecte' arbeidsmarkt zoals we dat in de economi- =,
sche wetenschap ontmoeten. De notie van de 'perfecte' arbeidsmarkt is
een sociologisch analytische constructie die de maatschappij-theoretische
tegenhanger vormt van het 'perfecte' arbeidsmarktconcept van de econo-
mische wetenschap, een economisch analytische constructie waarin alleen  
de economische functie van de arbeidsmarkt aandacht krijgt.

..

,
Vanuit maatschappij-theoretisch perspectief bezien heeft de arbeidsmarkt
een plaats als tussenschakel, een overgangszone tussen twee subsystemen:
het economische systeem (het bedrijfsleven) en het sociaal-culturele sys-
teem(het systeem van huishoudens). De arbeidsmarkt vervult dientenge-
volge een dubbele functie. de arbeidsmarkt moet een bijdrage leveren aan

de produktiviteit van de economie en aan de bestaanszekerheid van de
huishoudens. Vanwege het overgangszone-karakter ('interface') van de
arbeidsmarkt stuiten op die markt twee waardepatronen, twee vormen van
rationaliteit op elkaar. Ikt_ignnamisch-l staat in--het teken van
economische efficiency of economische rationa-[rfeTE'Ret zo effectief en
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efficiant mogelijk combineren van doelen en middelen terwille van de
voortbrenging van goederen en diensten. Baum spreekt in dit verband van
'adaptive rationality':

'Adaptive rationality is a variable property of adapting means to any
given end; adaptively rational action presupposes alternative means to
a given end. Variabele combinations of means can be compared ad
regards their effectiveness and efficiency in attaining an end'
(1977:314).

Het streven naar economische efficiency houdt voor de arbeidsmarkt in
dat men zich in het denken en het handelen eenzijdig ori8nteert op eco-
nomische doelmatighejd; *het perspectief van de effici8nte allocatie' (Van
Hoof  1987:22), het 'doelmatkhek-sperspectief' (Van Zuthem 1986:56),  of de
'technocratische  beleidsvariant'  (WRR 1980). Economische rationaliteit leidt

.11 ertoe dat men slechts oog heeft voor de arbeidsmarkt in zijn functie van
<'r contribuant aan de produktiviteit van de economie. Dientengevolge worden

It    de werknemers louter en alleen bezien als factor   in het produktieproces.
Loondifferentiatie -doelmatige inkomensverschillen tussen werkenden on-
derling en tussen deze en werkzoekenden-, flexibiliteit, slagvaardigheid,
doelmatigheid -economisch efficiente arbeidstijden, economisch efficiente
ontslagregelingen, enz.- en economische groei zijn enkele van de centrale
oriBntatiepunten van een dergelijk rationalisme.

In het systeem van huishoudens staat deze vorm van rationaliteit door-
gaans op de achtergrond en domineert de waardenrationaliteit: het is de
mate waarin in de handeling van de arbeidsmarktactoren een vast patroon
te onderkennen is dat verbonden is met opvattingen over het wenselijke.
Naar de arbeidsmarkt toe houdt dit in dat de nadruk ligt op *estaansze-

  kerheid

als dominerend waardenpatroon;  het perspectief van de rechtvaar-
dige  verdeling'  (Van Hoof 1987:23),  'het  rechtvaardigheidsperspectie P  (Van
Zuthem 1986:56), of 'de sociocratische beleidsvariant' (WRR 1980). Be-
staanszekerheid kent daarbij zowel een materiele als een immaterie-le
component. Het streven naar bestaanszekerheid in materiele zin verwijst
naar stabiele lonen, sociaal acceptabele werktijden, goede ontslagbescher-
ming, goede pensioenvoorzieningen, een goed stelsel van sociale zekerheid,
enz. Het streven naar bestaanszekerheid in immateri8le zin verwijst naar
de inhoud van het te verrichten werk -aard en niveau van het werk, de
mate van uitdaging-, de arbeidsomstandigheden -fysieke en psychische
belasting, het optreden van inconvenienten-, de arbeidsverhoudingen -toe-
zicht en controle, sociale relaties, aard van het leidinggeven, zeggenschap
- en de arbeidsvoorwaarden. Waardenrationeel handelen en denken leidt
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ertoe dat men de arbeidsmarkt primair beziet in zijn functie van contri-
buant aan de bestaanszekerheid van de actoren op die markt; de actor- 1
benadering. Rechtvaardige inkomensverdeling, rechtvaardige verdeling van  f\-

        werk en arbeidstijd, zeggenschap en humane arbeidsomstandigheden zijn
enkele van de centrale ori8ntatiepunten van een dergelijk waardenratio-  
neel beleid.

Vanuit de maatschappij-theoretische benadering van de arbeidsmarkt toe-
Werken naar de opstelling van de geintegreerde arbeidsmarkttheorie, ver-
eist dat de algemene voorwaarden voor een maatschappij-theoretische
benadering van de werkelijkheid, worden vertaald naar die arbeidsmarkt
a. de geintegreerfle-arbeidsmarkttheorie moet een inzicht verschaffen in -         de bestaande cultuurwaarden op de arbeidsmarkt en zet zich in voor 1de realisatie van die op de arbeidsmarkt yoofestane doelstellingeni    _
b. de geintegreerde arbdldsmarkttheorie beziet de werking van de ar-

beidsmarkt vanuit het hande/en van de arbeidsmarktactoren, met de
erkenning dat dit haddelenin hoge mate worcit beinvloed doof de
q g ving waarbinnen deze actoren opereren;

c. de geintegreerde arbeidsmarkttheorie verschaft een inzicht in df inter-
dependente verbanden op de arkeidsmarkt;

d. ® geintegreerde arbeidsmarkttheorie formuleert de voorwaarden voor
 rfectie.

Hieronder (hoofdstuk 1 t/m 4) zullen we op deze voorwaarden ingaan.
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1  De arbeidsmarkt en de doelstellingen

Bezien vanuit maatschappij-theoretisch perspectief vervult de arbeidsmarkt
een dubbele functie: de arbeidsmarkt levert een bijdrage aan de prgdukti-
v-Bgit yan de economie en aan de bestaanszekerheid van de huishoudens.

Kan men nu op die arbeidsmarkt een bepaalde centrale waarde of doel-
stelling ontwaren die het denken en het handelen op de moderne arbeids-
markt -de periode   na 1800- dicteert en dicteerde? Streeft men wellicht
naar de economisch efficiante arbeidsmarkt of misschien naar de bestaans-
zekerheid scheppende arbeidsmarkt, of wordt het handelen en denken door
een geheel andere doelstelling gedicteerd? Het onderstaande, op het ar-
beidsrecht betrekking hebbende citaat, licht een eerste tipje van de slui-
er op.

'Wij onderkennen het gevaar voor het menselijke, enkel-menselijke, al-
te menselijke, dat zich vooral manifesteert in een te zeer beschermend
karakter van het arbeidsrecht, dat onvoldoende recht doet wedervaren
aan de zelfstandigheid van de menselijke persoon, aan de adeldom van

zijn eigen geestelijke waardigheid door hem alles uit de handen te
willen nemen en hem als persona miserabilis onder de schutse van de
wetgevende, besturende en de rechtsprekende overheid te plaatsen.
Hier ligt het gevaar, dat het stoffelijk gemeenschapsbelang een te
zwaar accent gaat verkrijgen. Vooral een tijd van bijzondere schaar-
ste-economie kan daartoe gemakkelijk overhellen. Hier zal dus waak-
zaamheid passen tegen overwoekering van materialisering en collectivi-
sering van het 6zijne', waarom het recht nooit mag ophouden te vra-
gen..., terwijl het van de andere kant zich ook bewust moet zijn van
de grote problemen van het arbeidsvraagstuk als het rechtvaardige
arbeidsloon, de plaats van de arbeider in de onderneming, de proleta-
risatie, het ontslag.: (Van Der Ven 1981:276).

Het kenmerkende van bovenstaande uitspraak is dat de daarin verscholen

problematiek op willekeurig welke periode van de moderne arbeidsmarkt
(1800-nu) en op willekeurig welk aspect van het arbeidsmarkthandelen, dus
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niet alleen het arbeidsrecht, kan worden geprojecteerd. In de preoccupatie
met deze problematiek ligt het waardenpatroon -de cultuurwaarde- beslo-
ten, dat het denken en handelen op de moderne arbeidsmarkt in zijn
greep houdt. Het denken en hqndelen op de moderne arbeidsmarkt wordt
gekenmerkt door een zoektocht naar de optimale afstemming van economi-
scliedoelmaii eidseisen en eisen van bestaanszekerheid. De 'perfecte' ar-
beidsmarkt   -di- arbeidsmarkt   die   in   overeenstemming   is   met   de   voolge-
stme-cultudrwlardi-n op die- Marf&.FeRijii nacirde eEon6niisclnffici-
eniren befiaanszekerheid schebbenli-arbeidsmarkt. -DErikinen doen-in-de
moderne arbeidsmarktgeschiedenis worden bepaald door het zoeken naar
e   *heilstaat': 'zoeken naar een heilstaat is niets anders dan werken aan
eef zowel rechtvaardige  als efficiente samenleving'  (Van Den Brink
1984:13).

Voor de na-oorlogse periode lijkt deze constatering minder controversieel
dan voor de periode vOOr 1945. Immers, in de na-oorlogse periode wordt
onderhavige cultuurwaarde geexpliciteerd. Uet streven naar de economisch
efficiente en bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt wordt neergelegd
in de zogeheten sociaal-economische doelstellingen. Deze door de S.E.R. in
1951 in  het Advies inzake de in de naaste toekomst te voeren loon- en
prijspolitiek' geformuleerde sociaal-economische desiderata, vormen de
eerste duidelijke explicitatie van de gerichtheid op het bereiken van een
synthese tussen economische efficiency en bestaanszekerheid op de ar-

'i beidsmarkt. Men streeft  naar de realisatie  van een vijftal  doelstellingen: _

 

volledige werkgelegenheid, rechtvaardige inkomensverdeling, stabiel prijs-
peil, evenwichtige betalings6-Slans en economische_groei. Deze doelstellin-
gen worden niet alleen richtinggevend voor de S.E.R., ook andere advies-
organen laten zich uitdrukkelijk door die doelstellingen leiden. Zo gewaagt
de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) van de
noodzaak om ' c-onomische en sociale eisin te ver«gen' (1984:9); 'de
vraag naar een optimale verhouding tussen allocatie-en verdelingseisen is
in het licht van de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van
strategisch belang' (1984:18). Echter niet alleen overheidsadviesorganen
laten zich leiden door de economisch efficiente dn bestaanszekerheid
scheppende arbeidsmarkt, ookde overheid en de sociale partners ztlf,
alsmede de economische wetenschap getuigen hiervan:

'Zowel de overheid als de sociale partners, maar ook de economische
wetenschap aanvaarden de doelstellingen als bepalend voor en ter
beoordeling en evaluatie van het sociaal-economisch beleid' (Dercksen/

_ Fortuyn/Jaspers 1982:144).
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De economische wetenschap zet zich in de na-oorlogse periode uitdrukke-
lijk in voor de realisatie van deze doelskllibiLen: *In de naoorlogse eco-
nomische wetenschap bestaat er consensus ten aanzien van *wat' men
wenst te bereiken' (Schouten 1985:19). De economische wetenschap blijkt
daarmee wel degelijk vanuit een normatief, waardenbetrokken uitgangspunt
te theoretiseren:

'De structuur van een optimale evenwichtige groei is in zoverre nor-
matief te noemen als zij een consistent geheel van macro-economische
verhoudingsgetallen weergeeft dat in overeenstemming is met de alge-
meen aanvaarde doelstellingen. Een structuur, waarbij al deze doelstel-
ling n kunnen worden bereikt, is neutraal wat betreft de economische
orde. Zij kan van boven af door de centrale planningsautoriteiten
worden opgelegd, zij kan echter ook *automatisch' tot stand komen via

, de werking van de marktmechanismen in een vrije verkeershuishouding.
Noch de centrale planautoriteit en evenmin de vrije verkeershuishou-
ding kan echter afwijken van de optimale structuur, willen de gegeven
doeleinden ook worden gerealiseerd' (Schouten 1986:7).

De arbeidsmarktdoelstellingen worden niet alleen geexpliciteerd in de
figuur van de sociaal-economische desiderata, men vindt ze ook in ver-

b schillende  wetsbronnen 'terug.  Artikel  23  van de 'Universal declaration of
human rights' (1948) begint met 'Everyone has the right to work (and) to
free choice of employment', om te vervolgen met het derde lid: 'everyone

who works has the right to just and favorable remuneration insuring for
himself and his family an existence worthy of human dignity and supple-
mented, if necessary, by other means of social protection'. Artikel 1.18
van de Nederlandse Grondwet spreekt van het 'recht op arbeid: In dit
artikel wordt de verantwoordelijkheid van de overheid voor de ontwikke-
ling van de werkgelegenheid tot uitdrukking gebracht. 'Bevordering van
voldoende werkgelegenheid' zo luidt het betreffende lid van artikel 1.18,
'is voorwerp van zorg voor de overheid'. Kalma merkt in dit verband op
dat het recht op arbeid in de verzorgingsstaat *geen feitelijk, afdwing-
baar, maar een moreel recht' is (Kalma 1986:34). De overheidsverantwoor-
delijkheid dient te worden opgevat in termen van mede-verantwoordelijk-
heid. Een dergelijke stellingname komen we ook tegen bij De Clercq:

'In een situatie waarin de grondrechten in hun continue realisering
worden bedreigd, moet allen die maatschappelijke en politieke verant-
woordelijkheid dragen zich ervoor inzetten' (1983:4).
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Onze stelling dat het arbeidsmarktdenken en -handelen gedurende de
gehele moderne arbeidsmarktgeschiedenis werd gedragen door de doelsteli

ling van de economisch efficiente Bn bestaanszekerheid scheppende ar-
beidsmarkt, houdt in dat we zulks ook van toepassing verklaren op de
periode waarin deze gerichtheid niet uitdrukkelijk werd geexpliciteerd, te
weten: de periode 1800- 1945.   Dit   kan als volgt worden verdedigd.   De
stelling dat het arbeidsmarkthandelen en -denken op de moderne arbeids-
markt wordt gedragen door de doelstelling van economische efficiency en
bestaanszekerheid, impliceert geenszins dat het 'streven naar' ook de
'realisatie van' die doelstelling betekent. Integendeel. Een dergelijke stel-
ling laat ruimte voor het gegeven dat de (historische) realiteit in hoge
mate kan conflicteren en conflicteert met die doelstelling. Op grond van
deze constatering kunnen we verdedigen dat zelfs de arbeidsmarkt uit de
periode 1800-1900, een poging  was  -zij  het een volledig  mislukte-,  om  de
synthese-doelstelling op die arbeidsmarkt te realiseren. Daarvoor moeten
we ons_niet zozeer .Eisllien-92 de prest ties van de in ondirhay;Beperidae
Bangehangen_-lefEstelling, maar op l intentie die achter die leerstelling
schuil  ging. We moeten een antwoord -ge#en  op de vraag  of  die  leerstel-
ling naar haar aard de intentie had om de economisch-efficiente dn be-
staanszekerheid scheppende arbeidsmarkt te realiseren.

--Ii-------3

Het arbeidsmarktdenken en -handelen werd in de periode  1800-190 gedic-
teerd door de leerstellingen van de klassieke economen (Sinith, Ricardo).

 

De visie van de klassieken werd gekenmerkt door een alhaast heilig geloof
in het vrije spel der maatschappelijke krachten. Een in hoge mate vrij en
ongehinderd nastreven van het eigenbelang door particulieren, werd gezien
als noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor het bereiken van het
welvaartsoptimum. Het prijsvormingsmechanisme dat de goederenmarkt
regeert, zal ook op de arbeidsmarkt tot optimale resultaten leiden, zo
betoogden de klassieken. Door flexibele aanpassingen van het loon zullen
vraag en aanbod steeds met elkaar in evenwicht zijn. In hun visie op de
loonvorming redeneerden de klassieken vanuit het axioma van het vaste
loonaandeel, de vaste loonsom: het zogeheten loonfonds. De onnvang van
dit fonds werd vastgesteld door de ondernemers en fixeerde de feitelijke
vraag naar arbeiders. De loonvoet werd vervolgens bepaald door het loon-
fonds te delen door het aantal arbeidskrachten. Georganiseerde arbeiders
(vakbeweging) konden volgens de loonfondstheoretici slechts invloed uit-
oefenen op de inkomensverdeling, niet op de inkomensvorming (de totale
loonsom). Georganiseerde arbeiders verkeerden daardoor wel in een betere
positie, echter deze positie zou ten koste gaan van de ongeorganiseerde
arbeiders en niet ten koste van het kapitaal. Om de werknemers tegen
elkaar in bescherming te nemen, moest daarom  naar het oordeel  van  de
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loonfondstheoretici een coalitieverbod gelden. Vanuit het loonfonds-axioma
kwamen de klassieken met nog een tweede beleidsaanbeveling. Het loon
tendeerde volgens hen gelijk te zijn aan het bestaansminimum. Aanbod
van arbeid werd namelijk in overvloed aanwezig geacht, of zou, bij ver-
hoging van het welvaartsniveau boven het minimum, in overvloed ontstaan
daar de gezinnen dan over meer geld beschikken waardoor ze meer geld
(kunnen) besteden aan medische verzorging en ze meer kinderen (kunnen)
nemen. Onder invloed van de concurrentie tussen aanbieders van arbeid
heeft het loonpeil op den duur de neiging weer op het minimale niveau
terug te vallen, waar beneden geen voortbestaan mogelijk is. Op lange
termijn zal ten gevolge van aanpassingen aan de aanbodzijde van de ar-
beidsmarkt, een evenwichtsloon tot stand komen: het 'natuurlijke loon' of
het *reproduktieminimum: Op grond van bovenstaande overwegingen acht-
ten de klassieken elke vorm van overheidsingrijpen in het arbeidsmarktge-
beuren verstorend, overbodig en ineffectief. Ingrijpen van de overheid
(bijv. in de vorm van sociale zekerheidswetgeving of arbeidswetgeving)
zouden volgens hen ten koste gaan van de optimale werking van de ar-
beidsmarkt.

De klassieke visie op de arbeidsmarkt en de daaraan gekoppelde beleids-
aanbevelingen betreffende de inrichting van die arbeidsmarkt en de over-
heidsrol op die markt, mag men nu zeker niet interpreteren als een uiting
van morele onverschilligheid of sociale onbewogenheid. Achter deze hou-
ding school veel meer de overtuiging dat de wereld wordt geregeerd door
ijzeren economische wetten, waar de samenleving zich maar tot eigen
schade -op straffe van dn de economische efficiency dn de bestaanszeker-
heid-, tegen kan verzetten (Nentjes 1977:39; Junggeburt 1988:137). Als
voorbeeld kan de visie van Malthus op de armenzorg dienen. Dienen we
Malthus' kritiek op de armenzorg te interpreteren als een houding die in
strijd is met de synthese-doelstelling op de arbeidsmarkt? Het tegendeel
is waar. Stelt men zich de realisatie van de synthese-doelstelling ten doel
en is men daarbij gehouden aan de theoretische uitgangspunten -axioma's,
postulaten-, die het klassieke gedachtengoed kenmerkte, dan kan men
eenvoudigweg geen andere positie innemen dan die welke Malthus verde-
digde. Hij keerde zich tegen het verlenen van hulp aan arbeiders -werk-
loosheid kwam immers  in de klassieke conceptie  niet  voor-,  want  deze
zouden zich dan gaan 'vermenigvuldigen: Tengevolge van het door de
armenzorg gestegen inkomen zijn de arbeiders volgens Malthus in staat
meer geld uit te geven voor gezondheidszorg en zullen zij er toe over-
gaan meer kinderen te nemen. Uiteindelijk zullen de lonen als gevolg van
die bevolkingstoename weer onder het bestaansminimum dalen. De overheid
zal in dat geval wederom genoodzaakt zijn om de arbeiders geldelijk te
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ondersteunen, waardoor het bovenstaand proces weer opnieuw in werking
wordt gezet. Armoede is volgens de klassieken de schuld van de arbeiders
zelf. Deze houden het kindertal niet klein genoeg. Armenzorg werkt over-
bevolking in de hand, terwijl net die overbevolking de oorzaak is van de
armoede. Het complement van overbevolking is een tekort aan werk voor
de arbeidersbevolking tegen lonen die het voortbestaan mogelijk maken.
Het klassieke denken leidde tot de conclusie dat met liefdadigheid hier
niets te ondernemen valt. Aanpassing is de enige remedie en deze komt
tot stand via de wetten van de arbeidsmarkt. De onder het bestaansmini-
mum geraakte arbeiders, zullen bij het ontbreken van armenzorg de con-
clusie (moeten) trekken het kindertal en de uitgaven aan gezondheidszorg
te beperken. Hierdoor past zich op den duur het aanbod aan, aan de
vraag naar arbeid. Het prijsvormingsproces zorgt derhalve voor een opti-
male allocatie van vraag en aanbod en daarmee voor een zowel econo-
misch effici8nte als bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt.

De vormgeving van de negentiende eeuwse samenleving is een klassiek
voorbeeld van een proces waarbij de maatschappij zodanig wordt ingericht
dat ze overeenstemt met de blauwdruk van het economisch proces, dat
door de economisten is ontworpen: '..making reality correspondent with
the  assumptions of economic theory' (Beveridge 1909:8).  Dat _de  syntheti-

sering vag egpnomische efficiency-eisen en bestaanszekerheidseisen op
vrijwel geen gebied van het sociaal-economisch leven zulke funeste gevol-
gen had als op dat van de arbeidsmarkt -schrijnende armoede, inhumane
arbeidsomstandigheden, enz.-, mag zeker niet worden geinterpreteerd als
de uiting van het feit dat genoemde leerstelling niet gepreoccupeerd zou
zijnmet het vraagstuk van de economisch efficiente en bestaanszekerheid
scheppende arbeidsmarkt. Het economisch-liberalisme kon gezien de aard
van haar axioma's eenvo-udig weg niet op andere dan de genoemde (koele)
beleidsaanbevelingen uitkomen. Dat de klassieke leerstelling schromelijk
tekortschoot in haar beantwoording van de 'hoe'-vraag, daarvoor leverde
de negentiende eeuwse arbeidsmarktpraktijk het bewijs.

Een soortgelijke verdediging als hierboven kunnen we opstellen voor de
leerstellingen die het klassieke antwoord opvolgden: de neo-klassieke
theorie en het interventionisme, alsook voor de leerstelling die beide
leerstellingen op hun beurt opvolgde: het keynesianisme. We verwijzen in
dit verband naar Deel Twee.
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2  De arbeidsmarkt en het handelen: de leer
der arbeidsverhoudingen

2.1  De leer der arbeidsverhoudingen

Met de komst van de georganiseerde marktpartijen en de 'actievere' over-
heid maakt het stelsel van individuele arbeidsbetrekkingen plaats voor het
stelsel van collectieve arbeidsbetrekkingen. Met de industriele revolutie
zien  we een maatschappETTIke-differentiatie optreden  in  de  zin  dat  er  een
onderscheiden systeem van arbeidsverhoudingen ontstaat, dat betrekkelijk
autonoom is. Er ontstaan onderscheiden groeperingen van werkgevers en

= werknemers, wier onderlinge betrekkingen, alsmede hun betrekkingen met
<  de overheid, worden geregeld in dit specifieke subsysteem van de indus-
c triale samenleving (Dunlop 1958:viii; Veenman/Arts 1981:693).

De collectieve arbeidsbetrekkingen worden bestudeerd door de leer der

, arbeidsverhoudingen. Men bezigt het begrip 'leer' om aan te geven dat

   of de sociologie, maar om een interdisciplinair kennisgebied (Van Den
het hier niet gaat om een wetenschappelijke discipline zoals de economie

Braak 1980:324; 1981:106; Bakels/Opheikens 1986:33; Reynaerts/Nagelkerke
1986:33). De leer der arbeidsverhoudingen stelt zich tot opdracht houdbare
analyses en verklaringen te bieden van de verschijnselen die samenhangen
met het verkeer tussen overheid, werkgevers en werknemers in ons mo-
derne arbeidsbestel. In navolging van Walker (1977:308 e.v.) formuleren
Van Den Braak (1980:32; 1981:107) en Reynaerts/Nagelkerke (1986:36) een
drietal eisen wit theori vormin Loxer_aIheidsverh9udingen nut hebben. In
de eerste plaats  mag  ziJ  rjel binaal  of  triviaaL zijn,  Dat wil zeggen,  dat
bijvoorbeeld de uitspraak *als de vakbeweging overvraagt, bestaat er kans
op arbeidsconflicten' een waarheid als een koe is. In de tweede plaats
moet theorievorming op het terrein van de arbeidsverhoudingen meer zijn
dan «_codificatie ofwel het intelligent in kaart brengen 18-flitelijke
Antwikkelinien. De sprong van beschrijven naar verklaren is daarmee dus
noodzaak. In de derde plaats moet de theorievorming inzake de arbeids-
verhoudingen ernstirelsmling_houden met het xletzi,MiRe karakier van
h  studieobject. Met andere woorden, theorieal die afkomstig zijn uit
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66n discipline zijn bij voorbaat verdacht en eenzijdig doordat zij de veel-
zijdigheid van de realiteit miskennen. Er moet gestreefd worden naar een
interdisciplinair gebruik van theorievorming.

Reynaerts   (1985: 1) haakt hierop   in   door   op te merken   dat deze taakstel-
ling allerminst een eenvoudige is. Om greep te krijgen op wat zich af-
speelt is het nodig in de wirwar van feiten en opvattingen het vluchtige
van het beklijvende te scheiden en de causale of in ieder geval de functi-
onele samenhangen te achterhalen. Problematisch daarbij is vooreerst dat
men zich geplaatst ziet voor een moeilijk selectieproces. Welke gebeurte-
nissen in het driehoeksproces van overheid, werkgevers en werknemers
zijn van meer dan incidentele betekenis? Men dient bepaalde structurele
kenmerken en ontwikkelingen te ontdekken. Vervolgens is er de moeilijke
en eigenlijk onoplosbare kwestie in hoeverre men zich bij een keuze en
interpretatie van verschijnselen, bewust of onbewust, laat leiden door
bepaalde nauw aan de persoon gebonden opvattingen en voorkeuren. Men
dient zo waardevrij mogelijk te werk te gaan. Tenslotte is er de moeilijk-
heid, inherent aan elke intellectuele analyse, dat men daarbij moet steu-
nen op de grondgissing dat achter de overrompelende reeks van dagelijkse
verwikkelingen een zekere logica steekt, die op het eerste oog losse fei-
ten verbindt tot een sterkere of zwakkere keten van oorzaak en gevolg,
ofwel op zijn minst tot een verband, dat de definitie van toeval over-
stijgt. Men dient logisch te redeneren. De leer der arbeidsverhoudingen
is daarmee een constante poging chaos tot structuur, tot theorie, te ver-
heffen. Met betrekking tot de voorwaarden die aan de kennis van de leer
der arbeidsverhoudingen worden gesteld, moet tot slot worden opgemerkt
dat men als eis stelt dat de kennis van dit leergebied toepasbaar is, de
leer der arbeidsverhoudingen als 'toegepaste studie' (De Nijs 1975:173); 'op -
het vlak van de arbeidsverhoudingen hebben wij juist behoefte aan inzicht
in de totale problematiek, zodat dit inzicht ook een functie kan hebben
als  hulpmiddel  bij de beleidsvoering' (Reynaerts/Nagelkerke 1986:36).

Vanuit deze voorwaarden komt men tot de volgende definitie van de leer
der arbeidsverhoudingen: 3

*De leer der arbeidsverhoudinggl analyseert en inte-rejeteert de proces-
sen van grolsvormi_n< en van interactie tussen werkgevers, »r»e-  ,
mers en bundelingen daarvan en de overheid, met het®B_opae resul-
taten van de groepsvolmin*--in- van gle interactie 96or de positie van
de factor Mbeid  oB-Ttet  werk  en  ip_de  maamihappij  (Reynaerts/Nagel-  
kerke 1986:16; Vos 1982:32).
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Ontmoette de leer der arbeidsverhoudingen in het begin veel kritiek -'de
leer der arbeidsverhoudingen wordt gekenmerkt door haastige kwalifica-
ties' (Peper 1979:1359); 'beschouwingen over verschuivingen in de arbeids-
verhoudingen lijken meer op impressionistische schilderingen dan op ge-
volgtrekkingen, waaraan zorgvuldig en nauwkeurig empirisch onderzoek
vooraf is gegaan' (Huiskamp 1983c: 180)-, ze lijkt in de tweede helft van
de jaren tachtig in wetenschappelijk opzicht 'gearriveerd; tenminste als
we mogen afgaan op de uitspraken van een van de initiatiefnemers van
dit leergebied, Reynaerts. Maakte deze in 1984 nog gewag van 'de lange
baan, die nog moet worden afgelegd alvorens de leer der arbeidsverhou-
dingen in het concert der wetenschappen en de kundes haar partij vol-
waardig kan meeblazen' (1984:551),   in 1987 merkt   hij   op  dat  de erken-
ning, ook ten overstaan van de instituten van wetenschappelijk onderwijs,
van de eigenheid en waarde van de desbetreffende discipline intussen zo
ver gevorderd (is) dat een pleidooi ten behoeve van een eigen plaats in
het academisch curriculum goeddeels neer zou komen op water dragen
naar de zee' (Reynaerts 1987:voorwoord). De leer der arbeidsverhoudingen
wordt door de wetenschappelijke instituten en de wetenschappelijke disci-
plines geaccepteerd als wetenschapsgebied, waarbij echter opgemerkt
wordt dat er nog veel kennisvelden dienen te worden ontgonnen. Deze
constatering heeft alles te maken met het dynamisch karakter van de
arbeidsverhoudingen. Elke dag opnieuw wordt namelijk vorm en inhoud
gegeven aan de arbeidsverhoudingen:

'Mountains of facts have been piled up on the plains of human igno-
rance..,the result is a glut of raw material. Great piles of facts are
lying around unutilised, or utilised only in an occasional and partial
matter' (Dunlop 1958:voorwoord).

2.2 De leer der arbeidsverhoudingen en het handelen van de arbeids-
marktactoren

Alhoewel vele studies op het terrein van de leer der arbeidsverhoudingen
sterk descriptief en codificerend zijn -waarbij de beoefenaars van dit
leergebied zich veelal geexcuseerd achten door er op te wijzen dat de
actuele problematiek sterk onderhevig is aan verandering en als zodanig
ontsnapt aan de mogelijkheid voor theoretische abstracties-, zijn er ook
vele beoefenaars van deze leer die het zoekproces naar structurele deter-
minanten en algemene of partiele samenhangen op het terrein van de
arbeidsverhoudingen niet wensen op te geven, ondanks -maar meer nog
dankzij-, de vele snelle veranderingen in dit studieveld. Het gaat hier om
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die beoefenaars van de leer der arbeidsverhoudingen die, zoals Walker het
formuleert, streven naar het hoogste niveau van theorievorming: de op-
stelling van 'geintegreerde, conceptuele kaders' (1977:311). Pe leer der
arbeidsverRudingen heeft een indrukwekkeod_theoretisch gedachtengoed
opgeleverd, een gedachtengoed dat ook in de geintegreerde arbeidsmar».
t»o-rie een plaats verdient, op grond  van  het  fe-it  dat  het  in_-Blie-Qpzich-
ten beantwoordt aan de tweede voorwaarde die aan de maatschar)Dii-theo-
ritische  benadering yao  de Brbeidimarkt-is -gesteld: _de  werking  van .de  ar-
beidsmarkt moet worden bezien vanuit het handelen van de arbeidsmarkt-
actoren, met de erkenning dat dit handele, -wordl beinvioed-d66r Iff_om-
geving  waarbinnen  deze  actoren   opererin.   Aan  deze  eis  voldoet -de- com61-
natie  van een tweeml theorie8n: de systeemtheorie van

Dunlop  en  de <  -'strategi8-choice'-th-e-orie-van Kochan.

2.2.1 De systeemtheorie van Dunlop

Van zeer gro91.beling- voor  de  ontwikkeling  van  de  leer der arbeidsver-
houdingen is Dunlop" systeemtheorie. Zijn theoretische aanpak, zoals
neergelegd in zijn boek 'Industrial Relations Systems' (1958), vond en
vindt op grote schaal navolging [4].

Het fenomeen der arbeidsverhoudingen wordt door Dunlop benaderd als
een _systeem. _pe  ar 6-Ffisv«houdingen ontwik89-len  zich  in een bepaalde
omgeving en worden gedragen door bepaalde actoren: de werkgevers- en
werknemersorganisaties en de eyerheid. De actoren, die binnen een be-
paalde context,-binnen -een bepaalde omg ing, relaties met elkaar aan-
knopen, ontwikkelen regels om de arbeid te reguleren en om hun eigen
relaties  in meer vaste banen- te lei(len:  de  drbeidsverhoudingen. -Dunlop
maakt daarbij een onderscheid tussen procedureregels en substanti8le
regels. Procedureregels verwijzen naar het niveau van onderhandelen
(centralisme of decentralisme), substantiele regels hebben betrekking op
de uitkomst van het onderhandelingsproces: de inhoud van de regelgeving.
'Men kan zulke regels vinden in de wet (het arbeidsrecht), de c.a.0., een
fabrieksreglement, enz.' (Albeda 1977:14). Beide vormen van regels zijn
bepalend voor de aard van het systeem der arbeidsverhoudingen. Het moge
daarbij op voorhand duidelijk zijn dat het onderhandelingsniveau, de pro-
cedureregels, grote invloed heeft op de onderhandelingsuitkomsten, de
substantiale regels. Net niveau waarop de collectieve onderhandelingen
zich voltrekken, determineert voor-Wn__6Ela-ngllik deel de aard elc»t
g«icht yaB defactoren die de onderhandelende partijen in hun opstelling
en__argumentatie  verwerken.  In  een  centralistisch  beleidskader  vervullen
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vooral macro-variabelen de rol van indicatoren van wat onder de gegeven
omstandigheden mogelijk en verantwoord wordt geacht. Bij een gedecen-
traliseerd verloop van de onderhandelingen ligt de nadruk daarentegen
meer op strategische elementen, die betrekking hebben op de situatie per
bedrijfstak of onderneming.

Datgene wat volgens Dunlop om een verklaring vraagt, en dat is de af-
hankelijke variabele in zijn model, is welke specifieke institutionele vorm
de relaties tussen die actoren aannemen in de afzonderlijke industriele
maatschappijen en perioden, m.a.w. de vraag naar de aard van de arbeids-
verhoudingen in een bepaalde maatschappij en/of een bepaalde periode:

 Every industrial-relations system involvesCih P\groups of actors: (1)
workers a _thek-Qtganizations, (2) managers and their organizations,
an(3)-governmental agencies conEerned-with   the   worpace-™rthe
work community.-E*ery industrial elations system creates a complex
oruIes-To-govern the work place and work community. These rules
may take a variety of forms in different systems -agreements, statutes,
orders, decrees, regulations, awards, policies, and practices and cus-
toms. The actors are regarded as confronting an environmental con-
text. The central task of a theory of industrial relations is to explain
why particular rules are established in particular industrial-relations
systems and how and why they change in response to changes affec-
ting the system' (Dunlop 1958:viii).

De regels -het studieobject van de leer der arbeidsverhoudingen- zullen
veranderen als er zich wijzigingen voltrekken in de contexten. Dunlop

 

gaat  uit  van  een 4Ikial--omge¥ings¥ariabelen ('three interrelated  con-
texts'):

(1) De economische variabele.   Dit   is   in de eerste plaats de structurele
ontwikkeling van vraag- en aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt. Het
moge duidelijk zijn dat in een situatie van grote structurele werkloosheid
de positie van de vakbeweging en werkgeversorganisaties ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van de overheid een andere is, dan die in een
periode van een voortdurend overspannen arbeidsmarkt. Meer in het alge-
meen verwijst deze variabele naar de algemene sociaal-economische situa-
tie.

(D De technologische variabele. De technologische ontwikkeling is een
structurele factor van formaat, die de arbeidsverhoudingen diepgaand
beinvloedt. Dat komt tot uiting in zaken als de voortdurende verandering
van onze economische structuur en steeds verdergaande automatisering
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van het produktieproces. Het moge duidelijk zijn dat de arbeidsverhoudin-
gen in een agrarische samenleving diepgaand verschillen van de arbeids-
verhoudingen in een industriele maatschappij; de arbeidsverhoudingen in
de industriele maatschappij zullen op hun beurt weer diepgaand verschillen

Ygn de arbeidsverhoudingen in de (toekomstige) informatie-maatschappij.
Q.DDe (sociaal-)politieke  variabele. De maatschappelijke ontwikkeling ge-
richt op een andere verdeling van macht en zeggenschap binnen de sa-
menleving en binnen de ondernemingen vormt een belangrijke factor voor
de arbeidsverhoudingen. In deze ontwikkeling zijn de visie op de economi-
sche orde en de rot daarin van overheid en marktsector belangrijk bepa-
lende elementen, e pelijke_opvattinien ov  inkomens-
verdeling (bijvoorbeeld de relatie inkomen - uitkeringen). Ook--de-TRIeur'
en het programma van het zittende kabinet kan onder deze variabele wor-
den gerangschikt.

Economische, technologische en politieke omgevingsfactoren, factoren die
elkaar tevens onderling beinvloeden ('interrelated'), vormen volgen-s_Dun-
lop de beslissende exogene variabelen die dwingend op het systeem van
arbeidsverhoudingen inwerken en als zodanig bepalend zijn voor de regels
vIn -het systeem van arbeidsverhoudingen, de endogene en afhankelijke

variabele: 'These contexts,   however, are decisive in shaping the rules
established by the actors in an industrial-relations system' (Dunlop
1958:9). De Jong heeft Dunlop's benadering toegepast op de Nederlandse
arbeidsverhoudingen. Veranderingen in de regels van het Nederlands sys-
teem van arbeidsverhoudingen zijn zijns inziens zonder uitzondering het
gevolg (geweest) van economische, technologische of politieke factoren
(1974:19). Elke variabele afzonderlijk oefent invloed uit op de arbeidsver-
houdingen. Zo wijst Reynaerts op het belang van veranderingen in de
economische context 'Wanneer de economische ontwikkeling in een
stroomversnelling geraakt, wanneer de curves die de economische evolutie
in beeld brengen buigpunten vertonen of wanneer nieuwe determinanten
van binnenlandse of buitenlandse oorsprong de voortgang van de welvaart
gaan bepalen, dan zullen instituties of collectiviteiten in het arbeidsbestel
deze verschuivingen op de een of andere wijze in hun beleid moeten
verwerken' (1985:4).

Het is de verdienste van Dunlop dat hij een poging heeft ondernomen om
een einde te maken aan de veelal descriptieve benaderingen in de arbeids-
verhoudingen. Zijn systeemtheoretische benadering is een deels geslaagde,
deels mislukte poging om chaos tot structuur, tot theorie, te verheffen.
Wat is nu de meerwaarde van de theorie van Dunlop? Allereerst steunt
zijn theorie op de erkenning dat een veelheid van variabelen van invloed
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is Op de arbeidsverhoudingen. De Jong spreekt in dit verband terecht over
de-ihdor-ie van Dunlop alseenjofen-sls-ttent benaderWI(1974:117). Dunlop

    toont aan dat een wetenschappelijke

en beleidsmatige benadering van de
arbeidsmarkt -de arbeidsmarkt als studie- of themaveld-, nooit kan slagen
als men die arbeidsmarkt afzondert van de maatschappij, van zijn omge-
ving, m.a.w. als men de arbeidsmarkt gefragmenteerd benadert. De ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt kan men slechts begrijpen vanuit de omge-
*in-g van de arbeidsmarkt. Voor Dunlop vormt de externe omgeving -de
economische variabele, de technologische variabele en de sociaal-politieke
variabele-, een factor die van grote, van decisieve invloed is op de ar-
beidsmarkt. In het verlengde van deze 'meerwaarde' van de theorie van
Dunlop, ligt een andere 'meerwaarde', namelijk de conclusie dat de wer-

·, king  van de arbeidsmarkt, het functioneren of dysfunctioneren van die

  markt,
in verband dient te worden gebracht met het handelen van de c

arbeidsmarktactoren, met de aantekening dat er in de denkbeelden van
Dunlop een 65Tialende invloed uitgaat van de omgeving op dat handelen.
Het functioneren van de arbeidsmarkt brengt Dunlop in verband met de
aard van de arbeidsverhoudingen, zoals die door het optreden van de
arbeidsmarktactoren zijn bepaald.

Deze laatste 'meerwaarde' van Dunlop vormt tevens het belangrijkste
aangrijpingspunt voor kritiek op zijn theorie, een kritiek die in essentie
overeenstemt met de volledige tekst van de tweede voorwaarde voor ge-
integreerde arbeidsmarkttheorievorming: de werking van de arbeidsmarkt
wordt bepaald door het handelen van de arbeidsmarktactoren, met de
erkenning dat dit handelen in hoge mate wordt beinvloed door de omge-
ving waarbinnen deze actoren opereren (de systeemtheorie van Dunlop),
echter zonder dat deze omgeving het handelen volledig determineert; de
actoren behouden tot op bepaalde hoogte hun handelingsvrijheid (de kri-
tiek op Dunlop). Onze kritiek op Dunlop is tweeledig.

Allereerst neemt in Dunlop's theorie de omgevingsafhankelijkheid geheel
\3, ten onrechte het karakter aan van  omgevmgsetermma,el daarmee _de

handelingsvrijllejd v,n_actoren vplledig_Qntkennend. De kern van Dunlop's
theorie is de veronderstelling dat binnen het systeem van arbeidsverhou-
dingen een zelfregulerend Droces eptreedt van weliswaar vertraagde, maar
toch min of meer automatische aanpassing van de institutioneel-organisa-
torische component van het systeem aan problemen die uit de omgeving
opdoemen. Het is evident dat het gedragspatroon van de arbeidsmarktacto-
ren een hoge mate van gevoeligheid zal vertonen voor veranderingen in
de omgevingsvariabelen. Echter, Dunlop's theorie suggereert dat het socia-
le handelen van personen en partijen in een systeem van arbeidsverhou-
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dingen moet worden opgevat als aanpassingsgedrag dat sociaal-determinis-
1 tisch is bepaald (Arts/Van Haaren 1987:96; Veenman/Arts 1981:385; De Nijs
11975:183; Van Den Braak 1981:112; Reynaerts 1985:2). Omgevingsafhanke-
lijkheid verwordt in de theorie van Dunlop tot omgevingsdeterminatie. De
relatie tussen de omgevingsvariabelen en de aard van de arbeidsverhoudin-
gen is in de theorie van Dunlop eenzijdig en deterministisch: veranderin-
gen in de externe omgeving leiden in zijn visie logischerwijze tot veran-
deringen in de aard van de arbeidsverhoudingen. De actoren zouden hierop
geen invloed kunnen uitoefenen. Waartoe deze deterministische visie leidt
moge uit het onderstaande voorbeeld blijken.

De  Dunlopiaan' aan wie gevraagd wordt een voorspelling te doen over
de aard van de arbeidsverhoudingen tegen het einde van onze eeuw, zal
kennisnemend van de omgevingsvariabelen op het einde van de jaren
tachtig -een dysfunctionerende arbeidsmarkt (tot uiting komend in hoge
werkloosheidscijfers) waarbij de verschillen op de verschillende arbeids-
deelmarkten zeer groot zijn, een zich op politiek niveau aandienende
herwaardering van het marktmechanisme en op sociaal niveau manifeste-
rende individualiseringstendens en een technologische ontwikkeling in de
richting van de 'derde golf' (Toffler 1981)-, betogen dat de arbeidsver-
houdingen overal noodzakelijkerwijze zullen decentraliseren; de arbeids-
marktactoren kunnen dit proces niet stoppen. De Jong spreekt in dit
verband dan ook zeer treffend over de drie partijen als 'regelaanpassers'
(1974:114); de partijen worden slechts beschouwd als structureel gegeven,
van een eigen inbreng bij de aanzet tot regelvorming is in de theorie van
Dunlop geen sprake. De decentralisatietendens acht men onomkomelijk,
de actoren kunnen deze ontwikkeling niet stoppen; de toekomst wordt
benaderd in termen van onherroepe(ijkheid en noodzakelijkheid.

Dunlop en zijn volgelingen versterken dit beeld door er op te wijzen dat
met behulp van de omgevingsvariabelen de structuur en de evolutie van de
arbeidsverhoudingen geheel zou kunnen worden verklaard. Ze verdedigen

  de these dat er slechts 66n logica van het industrialisme bestaat en dat

  .in_alle_industrielanden de arbeidsverhoudingen naar tanzelfde model zullen
[convergeren Kerr/Dunlop/Harbison/Myers 1960). Terecht merken critici op

dat een dergelijke these geen recht doet aan de waarneming dat de acto-
ren heel onderscheiden op veranderingen in de context kunnen reageren.

f
4 'De relaties tussen werkgevers,   jrknemers---en--oMet:heid   zijn    de

11 --i-- ---
neerslag van culturele patrofieil en_.historische tradities en ge-

*    woonten van een gegeven land of gebied.., de systemen kunnen
daarom verschilleitd reageren op bepaalde, min of_meer universele
economische, technologische en andere factoren' lanpain  1987:60>·
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Dunlop's theorie kan geen verklaring geven voor het_feit dat landen met

   i entieke   omgeving»ariab en,
ee  geheel ander systeem yan arbeidsver-

houdingen kennen· 4$:eynaerts3eeft hiervoor de volgende verklaring:

*Per land werkt de typische eigenheid van de diverse nationale
configuraties van arbeidsverhoudingen door op het gedrag van ·de
actoren, ook al plaatst de economische crisis deze voor een groten-
deels parallelle problematiek. De omstandigheden dringen weI maar
dwingen niet. Om de invloed van de omringende context te meten,
kan men niet volstaan met tan uniforme wetmatigheid. Men zal
hierbij steeds rekening moeten houden met pluriforme gegevenhe-

  den, die mede de vrucht zijn van de voor elk nationaal systeem van

 
arbeidsverhoudingen verschillende idiosyncratische factoren'

(1985:2).

 3 OnS tweede kritiekpunt ligt in het verlengde van het eerste. Dunlop's
bfnadering suggereert zeer ten onrechte het bestaan van systeemoptimali-
teit. De aard van het systeem van arbeidsverhoudingen vormt voor Dunlop
de min of meer duurzame oplossingspogingen voor de omgevingsproblemen
(Arts 1985:385). pe arbeidsverhouflingen passen zich telkenmale automa-
tisch aan, aan de -verinderingen in de omgeving en zorgen daarmee voor
een optimale sociaal-economische output, een optimaal werkende arbeids-
markt. Eist de arbeidsmarkt dat er wordt gedecentraliseerd, dan wordt er
gedecentraliseerd, moeten de lonen worden gematigd, dan worden ze ge-

_matigd! Aangezien de arbeidsverhoudingen zich in Dunlop's visie telkenma-
18 automatisch aanpassen aan de veranderingen in de omgeving zal het
systeem van arbeidsverhoudingen 'logischerwijze' altijd, in de tijd bezien,
en overal, naar plaats bezien, zorgdragen voor een optimale sociaal-eco-
nomische output op de lange termijn. Distorties op de arbeidsmarkt kan
Dunlop met zijn model niet verklaren. In zijn benadering bestaat er daar-

    mee theoretisch geen ruimte voor hat meest centrale uitgangspunt van

  onderhavig onderzoek, te weten: de autonome invioed die uitgaat van het
handelen van de arbeidsmarktactoren op de arbeidsmarktprestaties. Deze
visie vinden we ook terug bij De Nijs:

'Te weinig aandacht bestaat er voor de vraag inhoeverre de partijen
en regels zelf veranderingen teweeg brengen in de hen omringende
omgeving en meer specifiek de samenleving als geheel. Teveel wordt
naar mijn smaak een eenrichtingsproces verondersteld en wordt
bijgevolg min of meer ontkend dat vanuit het 'industrial relations-
system' een beinvloedende werking uitgaat op de samenleving'
(1975:183).
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Deze invloed is een gevolg van het feit dat de arbeidsverhoudingen zich
niet automatisch aanpassen aan veranderingen in de contextvariabelen:

'Dunlop's benadering behandelt het systeem van arbeidsverhoudingen
te zeer als een samenstel van partijen en regels, dat sterk afhankelijk
is van en reageert Op de maatschappelijke omgeving. Teveel wordt een   4
eenrichtingsverkeer verondersteld, als zou het stelsel van arbeidsver-    )
houdingen geen autonome of substantiele invloed

uitoefenen op die   maatschappelijke omgeving' (Van Den Braak 1981:112).

Het samenstel van regels, dat op een bepaald moment bestaat verandert
niet alleen door veranderingen in de contextvariabelen, maar de bestaande
regels zelf kunnen ook aanleiding vormen voor veranderingen (Albeda
1977:15). De constatering dat de arbeidsmarktactoren een zelfstandige
invloed (kunnen) uitoefenen op de arbeidsmarkt, en dus op de arbeids-
marktpre»ties, heeft aanleiding gegeven om te pleiten voor de zoge-
naamde  namiserint van  het  model  van Dunlop (Blain/Gennard  1970):  de
constaterin at- -arbeidsmarktactoren worden beinvloed door hun omge-
ving, maar dat hun handelen evenzeer invloed heeft op die omgeving! Niet
het door Dunlop gesuggereerde proces van automatische herinstitutionali-
sering bepaalt de werking van de arbeidsmarkt, maar een proces van
strategische *ominstitutionalisering': 'Er wordt niet afgebroken om daarna
een nieuw gebouw op te trekken; men repareert en reconstrueert' (Ter
Hoeven 1972:25). De krachtige weerstand tegen veranderingen dient   in
verband te worden gebracht met de uit herinstitutionalisering voortvloei-
ende verandering in machtsposities. In een dergelijke situatie is het ge-
vaar groot dat 'de institutioneel-organisatorische vormgeving van de be-
trekkingen tussen de drie partijen niet langer voldoet aan de eisen die de
nieuwe omgeving stelt' (Arts 1985:387), met alle gevolgen van dien voor
de werking van de arbeidsmarkt.

2.2.2 De 'strategic-choice' theorie van Kochan

De 'strategic-choice'-theorie van Kochan (Kochan 1980; Kochan/McKer-
sie/Capelli 1983), moet worden beschouwd als een noodzakelijke aanvull1ng
op en een theoretische uitdieping van de theorie van Dunlop. Kochan
onderschrijft Dunlop's visie dat de externe omgeving een belangrijke
stempel drukt op het gedragspatroon van de arbeidsmarktactoren. Echter,
4Jj verwerpt diens gedachte dat de relatie tussen de omgevingsvariabele
En de strategie van de partijen eenzijdig of monocausaal zou zijn, de

_notie van omgevingsdeterminatie. De relatie tussen beide factoren be-
schouwt hij terecht als tweezijdig. Behalve van aanpassing en reactie is
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er daarnaast sprake van actie, van pogingen om de context te beheersen
of althans te modificeren:

*The external environment provides the incentives and constraints on
the parties to conform to the expectations of the public, the require-
ments of public policy, and economic necessity. On the other hand, the
parties to collective bargaining also seek to mold their environment to
meet their needs. Thus, although the environmental context is presen-
ted as the first set of variables to enter into the analysis of a collec-
tive bargaining system, even these initial characteristics are not total-
ly outside the control of the parties (Kochan 1980:37).

Permanent ontwerpen de partijen een strategie die hun in staat stelt
wijzigingen in de context het hoofd te bieden en de beperkingen die
daaruit voortvloeien te overwinnen (Arts/Van Haaren 1987:96). Ondanks de
druk die de omgeving uitoefent, behouden de partijen ip Kochan's visie
een zekere vrijheid om uit verschillende beleidsopties te kiezen: 'strate-
gic-choice'. De (meer)waarde van de theorie van Kochan ligt dan ook op
een tweetal niveau's. Allereerst in de theoretische verwerping van een
diterministische ontwikkeling, zonder te vervallen in een ander uiterste:
de visie dat de actoren in geen enkel opzicht door de omgevingsvariabelen
worden beinvloed: het voluntarisme. De omstandigheden dringen wet maar
dwingen niet. Ondanks de druk die de omgeving uitoefent, behouden de
partijen een zekere vrijheid om uit verschillende beleidsopties te kiezen:
heT-handelen van de arbeidsmarktactoren vindt plaats binnen een bepaalde
omgeving, die zeer vaak, maar zeker niet ten alle tijde en/of in alle

  geval/en, de
verklaringsgrond vormt voor de wijze waarop die actoren

    handelen.

De notie van 'strategic choice' doet recht aan de waarneming
dat de actoren naar land en periode, heel onderscheiden op veranderingen
in de hen omringende context kunnen reageren, aan de visie op de mens

y   en de organisaties als competente, invloed op de gang van zaken uitoefe-
nende actoren. De actoren ondergaan niet alleen invloed, zij oefenen ook

  zelf
weer invloed uit. De daarbij toegepaste pressie moet niet worden

< gezien als

de uitdrukking van een grotere of kleinere neiging tot conflict,
maar als het zoeken naar een correctie op die aspecten van de ontwikke-
ling die als een bedreiging voor het eigen functioneren worden ervaren
(Albeda/Vos 1977:72).

Deze visie heeft belangrijke implicaties. Formuleert de Dunlopiaan de
toekomst in termen van onherroepelijkheden en noodzakelijkheden, de
theoreticus die zijn visie stoelt op het concept van de 'strategic-choice'
kan de toekomst louter en- -alleen benaderen vanui ijnlijk*gen. 
Het antwoord dat Arts en Van Haaren geven op de vraag naar ae toekom-
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stige ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen, onder de condities zoals
die hierboven werden geformuleerd, kan wat dit betreft als treffend voor-
beeld dienen:

*Door zaken als strategisch handelen en strategische interactie in te
bedden in het kader van rationele keuzetheorieen, blijkt dat de de-
centralisatietendens meer opties voor de institutionele vormgeving van
het arbeidsvoorwaardenoverleg openlaat' (1987:96. Zie ook: Arts/Van
Haaren  1985)

De partijen ondernemen pogingen om de context te beheersen of althans
te modificeren; ominstitutionalisering. In het algemeen geldt dat de over-
levingskansen of de crisisbestendigheid van de instituties afhangt van de
mate waarin zij een strategie kunnen ontwerpen en toepassen, die hen in
staat stelt aan de wijzigingen in de economische ontwikkeling het hoofd
te bieden en de beperkingen die daaruit voor de realisering van hun doel-
einden voortvloeien te overwinnen (Reynaerts 1985:4).

De eerste meerwaarde van de theorie van Kochan brengt ons alhaast
automatisch op de tweede: de erkenning dat vanuit het handelen een
zelfstandige, autonome invloed uitgaat op de sociaal-economische ontwik-
keling in het algemeen en op de arbeidsmarktprestaties in het bijzonder.
Kochan heeft de theorie van Dunlop met succes gedynamiseerd. De theorie
van Kochan leidt tot de erkenning dat de partijen invloed uitoefenen op
de door Dunlop als deterministisch geinterpreteerde ontwikkeling. IKIela-
tie 'arbeidsverhoudingen 1-AIheidimAIkinIestaties' wordt daarmee gepro-
blematiseerd. -De theorie van Kochan biedt de ruimte om rekening te
houden met de effecten van institutionele arrangementen op de sociaal-e-
conomische output van een land, waarmee men het dysfunctioneren van de
arbeidsmarkt kan benaderen als een handelings- en coOrdinatieprobleem,
het uitgangspunt van onderhavig onderzoek. Zijn theorie vormt dan ook,
samen met de systeem-conceptie van Dunlop, ell_b- lin&: ke_pijler onder
de_geintegreerde arbeidsmarkttheorie.

g«ter, ook de theorie van Kochan kent zijn zwakheden. De theorie van
Kochan benodigt evenzeer aanvulling, daar ook deze theorie getuigt van
een bepaalde eenzijdigheid. Kochan vervalt namelijk in de rol van machts-
theoreticus. Din theoretisch uitgangspunt vormt de steljing dat_het han-
d_elen van de arbeidsbestelpartijen moet worden herleid tot dp machtsstra-
tegie.
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   *Any model that attempts to explain wages and other bargaining out-

1

comes under collective bargaining must draw heavily on some notion of
bargaining power..., power becomes the motivational force that induces
the parties to compromise their goals in order to achieve an agree-
ment' (Kochan 1980:309).

Hiermee overtreedt hij zijn eigen *strategi hnicel--con ept. Hij blijkt
namelijk allean maar oog te hebben voor de» chtsstrategie. Ziin theorie
biedt theoretisch geen ruimte  voor een andere-geragtritegie:_ de-_inte-
grale strategie. De integrate strategie is die handelingswijze waarbij de
actoren zich op grond van inzicht in het interdependent karakter van de
arbeidsmarkt orienteren op elkaars doelstellingen. Opteren voor een der-
gelijke handelingswijze voorondersteit- kennis en inzicht   in het interde-
pendent karakter van de arbeidsmarkt. Een dergelijk inzicht verschaft de
theorie van Kochan niet. Kochan -evenals Dunlop- beantwoordt dan ook  
niet  aan de derde voorwaarde voor geintegreerde theorievorming:  het    
verschaffen van inzicht   in het interdependent karakter   van de

arbeids-    
nnarkt.
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3  De arbeidsmarkt als functioneel
interdependent verband

De derde voorwaarde die aan de geintegreerde arbeidsmarkttheorie wordt
& teld is dat deze theorie een inzicht verschaft in de interdependente
verbanden op de arbeidsmarkt. De leer der arbeidsverhoudingen die in het
vorige hoofdstuk aan bod kwam, voldoet maar in zeer geringe mate aan
deze voorwaarde. In de vorm van de notie van 6conflictual co-operation'
(3.3) toont deze leer aan dat de arbeidsmarktactoren tot elkaar zijA ver--
oordeeld, en wet op grond van het simpele feit dat op de arbeidsmarkt
een opponent bestaat, existeert, en dat deze over middelen beschikt die
men als partij benodigt om de voorgestane doelstellingen te realiseren.
Echter, naast deze vorm van interdependentie -interdependentie in-enge
zin-,   wordt het gebeuren   op de arbeidsmarkt   door   nog een andere   vorm
van interdependentie gedicteerd: de interdependentie in ruime zin. Deze in
de leer der arbeidsverhoudingen verwaarloosde vorm van interdependentie
verwijst naar het feit dat de arbeidsmarktpartijen voor de realisatie van
elkaars  doelstellingen   tot  elkaar  zijn  veroordpeld. _Niet  alleen de arbeids-

marktpartijen blijken tot elkaar veroordeeld, maar ook en vooral de doel-
stellingen van die partijen. Dit gegeven houdt verband met de aard van
de arbeidsmarkt zelf: de arbeidsmarkt als functioneel interdependent ver-
band. Het interdependent karakter van de arbeidsmarkt komt aan bod in
de functionele interdependentietheorie (3.4), den van de belangrijkste
pijlers onder de geintegreerde arbeidsmarkttheorie. Alvorens we op de
behandeling van beide leerstellingen ingaan, zullen we ons allereerst ver-
diepen in de functies en doelstellingen van de arbeidsmarktpartijen zelf
(3.1), alsmede met een verschijnsel dat onlosmakelijk verbonden is aan de
opkomst van het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen: het ver-
schijnsel  van de institutionalisering van de arbeidsmarkt (3.2).

3.1  Doelstellingen en functies van de arbeidsmarktpartijen

Collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn voor een
groot  deel  iIi  de plaats getreden  van-inifivid 
vers en ieder van hun-wdrk-nemers afzonderli  . Deze ontwikkeling van
indi-viduele naar collectieve-arbeldsti*frekkingen heeft tot gevolg dat de
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werking van de arbeidsmarkt in hoge mate wordt bepaald door de uitkom-
sten van dit collectief onderhandelingsproces: de collectieve arbeidsover-
eenkomsten. Het al of niet functioneren van de arbeidsmarkt moet derhal-
ve in verband worden gebracht met het handelen en de doelstellingen
van de 'cao-makers' (Frenkel 1980:18): de werkgevers- en de werknemers-
organisaties. Echter, ook de overheid is zich steeds nadrukkelijker met de
arbeidsmarkt, en daarmee met de werking van die markt gaan bemoeien,

/een bemoeienis die tot uitdrukking komt in de arbeidswetgeving, in de
/  loonpolitiek en in het sociaal-economisch beleid in het algemeen. Daarom
\  dient ook het handelen en de doelstellingen van de overheid object van
\- behandeling te zijn.

3.1.1 De werknemersorganisatie

Het ontstaan van de vakbeweging valt in Nederland samen met het begin
van het industrialisatieproces [5]. De vakorganisatie ontstond uit het
verweer tegen de sociale gevolgen van het industriale kapitalisme zoals
zich dat tegen het einde van de 19de eeuw ontplooide. Deze nieuwe maat-
schappijvorm, gekenmerkt door machinale produktie plaatsvindend in fa-
brieken, zette zich langzaam door. De vakbeweging vond haar eerste
ontwikkeling in het ambacht, bij diamantslijpers, boekdrukkers, timmerlie-
den, metselaars en meubelmakers. Deze geschoolde, oordeelkundige en
zelfstandig werkende werknemers, die in hoge mate op grond van hun
vakkennis hun eigen arbeidsproces beheersten, geraakten in het fabrieks-
systeem, gekenmerkt door vergaande arbeidsdeling en economische doelma-
tigheid,  op de achtergrond (Lulofs 1964:11). Angst voor massificatie,  ver-
lies van beroepsaanzien en vakbekwaamheid dreven hen tot organisatie.
Aanvankelijk waren dat plaatselijk werkende verenigingen van geschoolde
vaklieden. Vandaar de naam van deze verenigingen: vakbonden, bonden die
werknemers die eenzelfde vak uitoefenden in een organisatie onderbrach-
ten. Het doel van organisatie was conservatief, het behoud van het ver-
worvene, en ideeel, het handhaven van de beroepsmaatstaven. Oorspron-
kelijk hebben de vakbonden zich dan ook vaak meer verzet tegen het
leger van ongeschoolde werknemers dat in de industrie zijn intrede deed,
dan tegen de werkgevers zelf: 'zelfbewustwording en bescherming van het
eigen vak zijn aanvankelijk de voornaamste drijfveren tot organisatie ge-
weest' (Fase 1980:155).   In een later stadium   zijn de plaatselijke vakver-
enigingen uitgegroeid tot landelijke vakbonden en, nog later, hebben zij
grotendeels afstand genomen van het organisatiecriterium van het beroep
en daarvoor het criterium van de bedrijfstak in de plaats gesteld. (De
naam vakbond bleef echter behouden). Daarbij ging de vakbeweging zich
meer en meer profileren als eenheid, als organisatie die tegenover de
werkgeversorganisatie staat. Met het ontstaan van de vakbeweging als
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collectieve machtsfactor krijgen de werknemers een reelere invloed op het 
loon en de andere arbeidsvoorwaarden: *door zich te organiseren kan de f
werknemer tegenover de economische macht van de werkgever zijn orga-  
nisatorische macht plaatsen' (Albeda 1977:25). -

Het wezen van de vakbeweging ligt opgesloten inaar streven naar de
realisatie van een tweetal doelstellingen. 92 de4#rstolaats streeft de
werknemersorganisatie naar een materiele positieverbetering van de leden
en de werknemers in het algemegO- De vakbeweging streeft er naar de
welvaartsposftie van de werknemers te verbeteren, vooral qua loon, werk-
gelegenheid en sociale zekerheid (De Galan 1957:34; Fase 1980:238; Kaspers
1984:25; Albeda 1977:25). Dit vindt zijn neerslag in de permanente pressie
van de vakbeweging in de richting van hogere lonen, kortere werktijden,
langere vakanties, verbeterde ontslagbescherming, goede pensioenvoorzie-
ningen en aan het loon gekoppelde uitkeringen bij ziekte, ongeval, werk-
loosheid, enz. Reynaerts en Nagelkerke omschrijven deze doelstelling als
'het streven naar betere arbeidsvoorwaarden' (1986:55), Van Zuthem
spreekt over de 'correctiefunctie' van de vakbeweging (1967:88). Met
betrekking tot deze materiele belangenbehartigingsfunctie dient te worden

-

opgemerkt dat de vakbeweging_niet mag wordgn beschouwd als een *loon-
opdrijfster pur sang: De vele nogal ongenuanceerde doelstelling-om-
schrijvingen die men in de literatuur tegenkomt, vormen een goede voe-
dingsbodem voor een dergelijke misvatting. In dit verband kan de om-
schrijving van Dunlop als voorbeeld dienen: 'probably the most generalised
assumption respecting actual aims of trade unions would be the maximali-
sation   of   the   wage   bill'   (Dunlop   1944:119).   Het is uitgesloten  dat  de   vak-
beweging de loonvoet zal trachten te maximaliseren ten koste van alles.
In haar loonpolitiek zal de vakbeweging altijd beinvloed worden en reke-
ning (moeten) houden met de werkgelegenheidssituatie:

 De conclusie lijkt gewettigd, dat, alhoewel het wegwerken van werk-
/ loosheid onder leden niet het doel van de vakvereniging kan zijn, de
1 werkloosheid de ophemiliteitsfunctie toch wel zal beinvloeden. De
< vakvereniging zal ceteris paribus een lagere loonvoet nastreven' (Pen

 1950:90).

Echter, het blijft niet bij brood (inkomen) en spelen (werk) alleen._. 9
vlkbeweging  streeft  naar  een  volwaardige   positie  van-  de_werknemers
il onderneming  en maatschippij. Centraal in deze doelstelling staat de
emancipatie van de werknemers in het maatschappelijk leven en in het
produktieproces. Deze functie van de vakbeweging drukt uit dat haar
actieradius een veel ruimere werking bezit dan de materiele arbeidsvoor-
waarden: de vakbeweging is tevens te beschouwen als een maatschappelij-
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ke beweging die zich ten doel stelt de inrichting van onderneming en
maatschappij zodanig te verbeteren dat de arbeidende mens daarin een
gelijkwaardige plaats inneemt (Reynaerts/Nagelkerke 1986:50).  In  het  ver-
leden vertaalde deze 'emancipatiefunctie' (Van Zuthem 1967:88) zich in het
streven van de vakbeweging naar algemeen kiesrecht en naar de instelling
van de leerplicht; in onze jaren zet de vakbeweging steeds meer in op het
vredes- en veiligheidsbeleid en op het milieu-beleid [6]. Op het niveau van
het produktieproces vertoont de emancipatiefunctie zich op het terrein
van de kwaliteit van de arbeid. Dit terrein bevat een viertal dimensies: de
inhoud van het werk -aard en niveau van het werk, de mate van uitda-
ging-, arbeidsomstandigheden -fysieke en psychische belasting, het optre-
den van inconvenienten-, arbeidsverhoudingen -toezicht en controle, soci-

 

ate relaties, aard van leidinggeven, zeggenschap- en de arbeidsvoorwaar-
den -arbeidstijden- (Van Hoof, 1987:30).

Correctie- en emancipatiefunctie bepalen het profiel van de 'brede' vak-
beweging. De vakbeweging richt zich op zowel de 'arbeidsextrinsieke'
aspecten van het arbeidsbeleid (lonen, werkgelegenheid, sociale zekerheid),
als op de 'arbeidsintrinsieke' aspecten van het arbeidsbeleid (arbeidsom-
standigheden, inhoud en kwaliteit van het werk, inspraak en medezeggen-
schap (Vos 1982:16). Het handelen van de vakbeweging is erop gericht 'de
arbeider in financieel respectievelijk geestelijk opzicht onafhankelijk te
maken  van de werkgever' (Jonkergouw 1983:22). Daarbij moeten  we  naar
de mening van Van Der Ven aan de emancipatiedoelstelling van de vakbe-
weging topprioriteit toekennen:

*Hoe belangrijk en noodzakelijk de vertegenwoordiging en de beinvloe-
ding van leden, de onderhandeling en het overleg met anderen ook is,
deze functievervulling staat meer op het niveau van de methodiek dan
op dat van de verwerkelijking van de bestaanszin. De idee waaraan de
arbeidersorganisatie haar institutioneel karakter ontleent en die ze
maakt tot wat ze is: instituut van de sociale rechtsorde, is geen ande-
re dan de idee van de arbeidersemancipatie' (1965:51).

De correctie- en emancipatiefunctie hebben met elkaar gemeen dat de
doelstellingen van de vakbeweging gericht zijn op de leden van de vakbe-
weging   of de werknemers   in het algemeen. Echter,   de. v,kbew ing   kan

--4  ook gericht zijn op macht, aanzien en groei van de vakbond zalf en op

  die van zijn leiders,
met andere woorden op het belang van de vakbond

als organisatie. Dit verschil in standpunt heeft geleid tot datgene wat in
de literatuur bekend staat als de Dunlop-Ross controverse [7]. Naar de
mening van Dunlop is de vakbond gericht op de behartiging van de belan-
gen der leden -de 'membership-function' (Dunlop 1944:37)-, met name op
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het terrein van de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Ross daarente-
gen legt de klemtoon op macht, aanzien en groei van de vakbond en zijn
leiders. De doelstelling is volgens hem meer politiek van aard en gericht
op de organisatie zelf: 'The union is not a business enterprise, does not
sell labour, and is not interested in maximizing the wage bill. Rather its
a political institution whose general objective is survival and growth'
(Ross 1948:12). Terecht merkt De Galan (1985:263) op dat het onjuist zou
zijn om de tegenstelling Dunlop-Ross te overdrijven. Het doel van de
belangenbehartiging (Dunlop) vraagt om een grote, machtige, erkende
organisatie. Omgekeerd zal het ter wille van de politieke doeleinden
(Ross) noodzakelijk zijn iets voor de leden te bereiken. Het blijft echter
wet verhelderend beide doelstellingen te onderkennen en niet uitsluitend
uit te gaan van het belangenbehartigend karakter van de vakbeweging: de
vakbeweging doet het zowel 'voor' als 'met' de leden.

Ten aanzien van de vakbeweging als arbeidsmarktactor kunnen we het    
volgen(ie concluderen: de vakbeweging is een doeigericht handelende orga-
nisatie die zich primair richt op de realisatie van bestaanszekerheid op de
arbeidsmarkt. Dit streven uit zich op velerlei terreinen: het streven naar
een solidaristische, gecoOrdineerde loonpolitiek -rechtvirdige inkomens- A/'verschillen tussen werknemers onderling-en -tussen deze en de werkloze
werkiiemers-, humane arbeiasomstandigheden -hygiBne, veiligheid-, sociaal
verantwoorde arbeidstijden -de werknemer moet ook zijn niet-economische
rollen kunnen vervullen-, inspraak, volledige werkgelegenheid, enz.

De stap van doelstelling naar realisatie is een problematische. Het moge
op voorhand duidelijk  zijn  dat  de  vakbewesing  Yoor  de  realilatig  v-a-Ah-M-r
doelstellingen vooral afhankelijk is van haar externe positie, van haar
machtspositie ten opzichte van haar opponent de werkgeversorganisatie.
De vakbond zal alles in het werk stellen het collectief onderhandelings-
proces -'het strategisch spel van dreigen en bluffen' (Pen 1950:201)-  n
het overheidsoptreden zodanig te beinvloeden dat de uitkomsten overeen-
sl mmen met en bijdragen tot de voorgestane doelstellingen. Echter de
stelling dat de vakbeweging voor de realisatie van haar doelstellingen
alleen maar afhankelijk zou zijn van haar externe positie, gaat voorbij
aan het feit dat de vakbond intern op velerlei problemen kan stuiten,
problemen die de realisatie van de voorgestane doelstellingen kan belem-
meren of frustreren. Deze interne positie -de omstandigheden binnen. de
vakbeweging-, is evenzeer van invloed op de vakbondsprestaties, op het al
1 niet realiseren van de vakbondsdoelstellingen. Top merkt in dit verband
terecht op dat sociologisch gezien de interne problemen van de vakbe-
weging in feite dilemma's zijn:
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'In alle gevallen is er sprake van de noodzaak voor de vakbeweging
om tussen een Scylla en een Charibdis door te varen' (1981:94).

Een interne factor die van grote invloed is op de vakbondsprestaties, op
het door de vakbiweging al of nieprealiseren--van. de voorgestane doel-

1 stellingen, vormt de aard van dek«ganisatorische vormgeving van de

   vakbeweging. Uit machtsoverwegingen k-3E-kbeweg.Tig--58§1issen om de
beslissingsbevoegdheden op centraal niveau te leggen. De vakbeweging
moet er echter voor waken dat zij niet het lot ondergaat van vrijwel
iedere grote organisatie, die uitgroeit tot een instituut, namelijk het
gevaar dat ze uitgroeit tot een oligarchie, daarmee de wilsuiting van de
leden verhinderend (Michels     1969).     Zij moet trachten technocratische
tendenzen te vermijden, democratie in eigen gelederen te bevorderen en
de besluitvorming te decentraliseren. Het probleem daarbij echter is dat
deze keuze het gevaar vergroot van machtsverlies, verlies aan slagvaar-
digheid en verlies van invloed op de ontwikkelingen binnen de organisatie
(Fase   1980:196).    n  » centralistische vormgeving  van de vakbondsstruc-
tuur zal, zoals hieronder zal worden verdedigd, de realisatie van voorge-
stane doelstellingen frustreren. Allereerst blijkt een centralistische orga-
nisatiestructuur een negatieve invloed uit te oefenen op het gedrag van
de decentrale geledingen, en wel op het loon(matigings)gedrag van die     
leden. Vervolgens blijkt een dergelijke structuur frustrerend in te werken

 
op de realisatie van de immateriele, arbeidsintrinsieke aspecten van het

p arbeidsbeleid: door voornamelijk op centraal niveau te opereren, veroor-
deelt de vakbeweging zichzelf tot een 'primair looninteresse' (De Sitter
1981:110).

De eenzijdig centralistische vormgeving van de vakbondsstructuur -Van
Zuthem spreekt in dit verband niet over centralisme versus decentralisme,
maar van institutionele verantwoordelijkheid' of  anonimisering en massa-
ficering' versus *persoonlijke verantwoordelijkheid' of 'privatisering'
(1978:6 e.v.)-, leidt ertoe dat de vakbondsleden in de arbeidsverhoudingen
gaan functioneren (werken, lonen eisen, etc.), los van de gevolgen ervan:

'Hier is niet sprake van een bewust zich verbergen voor de gevolgen.
Er is veel meer sprake van een onbewust, als vanzelfsprekend zich
onttrekken aan de gevolgen van het eigen handelen, juist door de
werking  van de heersende moraal' (Van Zuthem 1978:9).

Deze moraal typeert Van Zuthem als de moraal van de vervreemding: het

lhontbreken van het besef, dat door de eigen arbeid en door de eigen loon-

#/ eisen, de levensomstandigheden van anderen worden beinvloed. De theorie
van Olson (1980,1982 en 1984) en, in navolging van deze, de denkbeelden
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van Van den Doel (1977, 1978, 1979a, 1979b), Van Den Doel, Tinbergen en
De Galan (19763, 1976b) en De Beus (19783, 1978b), sluiten hierop aan.
Genoemde theoretici komen tot de conclusie dat het stelsel van arbeids-
verheudingenbliik geeftyan een uitholling van de persoonlijke verant-
woordeliikheid  van  mense-nj in  casu  van  de  leden  van de vakbeweging.  Zij
concluderen dat de leden van de vakbeweging, gezien de aard en structuur
van hun beslissingsveld, los van de gevolgen van hun beslissingen functio-
neren en dientengevolge de voor de arbeidsmarkt foutieve beslissingen
nemen. Object van hun theorie vormt het loongedrag van de leden van de '  
vakbeweging ten tijde van werkloosheid. De weg die leidt tot

bovenstaan-     de conclusie, zullen we hieronder weergeven.

De denkbeelden van Van Den Doel c.s. vinden hun startpunt in de toepas-
sing van het prisoners dilemma op de arbeidsverhoudingen. Het langzamer-
hand klassiek geworden dilemma van de gevangenen en de daarop geba-
seerde spelsituaties -het prisoners dilemma is een typisch voorbeeld van
een zogeheten *nul-sommen-spel' (zero-sum game): de winst van de ene
speler gaat ten koste van de ander-, zijn afkomstig uit de Amerikaanse
literatuur. Twee gevangenen worden ervan verdacht een gemeenschappelijk
misdrijf te hebben gepleegd, waarvan het bewijs nog niet is geleverd. De
twee gevangenen zijn opgesloten in aparte cellen en kunnen elkaars be-
slissingen derhalve niet beinvloeden. Zonder de bekentenis van tenminste
een van de verdachten beschikken de justitiele autoriteiten over onvol-
doende bewijsmateriaal om tot veroordeling over te gaan. Om een beken-
tenis te ontlokken deelt de officier van justitie aan elk der gevangenen
mede dat de gevolgen van hun handelingen als volgt zullen zijn:
1. Als een der gevangenen bekent en zijn medeplichtige ontkent, dan

wordt de eerste gevangene bij wijze van tegenprestatie in vrijheid ge-
steld, maar de ander krijgt een zware gevangenisstraf van 10 jaar
opgelegd;

2. Als beide gevangenen bekennen, worden beide tot een gematigde ge-
vangenisstraf van 5 jaar veroordeeld;

3. Als beide gevangenen ontkennen, worden beide op grond van een
bewezen aanklacht van verboden wapenbezit tot een lage gevangenis-
straf van 1 jaar veroordeeld.

Op basis van het prisoners dilemma is het mogelijk een uitkomstenmatrix
op te stellen:
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Schema 2: Het prisoners dilemma

verdachte 2
ontkennen bekennen

ontkennen (-1, -1) (-10, 0)

verdachte 1

bekennen (0, -10) (-5, -5)

De beide gevangenen hebben in een situatie als deze er gemeenschappelijk
belang bij te ontkennen -het collectief optimum (cel a)-, zodat hun
slechts een kortstondige gevangenisstraf wacht. Iedere gevangene heeft er
echter individueel belang bij het misdrijf te bekennen -het individueel
optimum-, zodat hij in vrijheid wordt gesteld als de ander ontkent, dan
wel de zwaarste gevangenisstraf ontloopt als de ander eveneens bekent.
Wanneer beide gevangenen hun eigenbelang nastreven en daarenboven een
coOperatieve strategie uitgesloten is door het gedwongen isolement, dan
kan worden voorspeld dat beide gevangenen het bewijs zullen Ieveren
voor elkaars schuld. Het collectief optimum (cel a) zal niet worden be-
reikt. De gevangenen ontsnappen niet aan het dilemma en bijgevolg niet

 
aan gevangenisstraf. In het prisoners dilemma leidt individuele optimaliteit

1 Diet lot collectieve optimaliteit; de gevangenen zullen uiteindelijk beiden
tot vijf jaar veroordeeld worden.

Deze spelsituatie is door bovengenoemde auteurs toegepast op de Neder-
landse arbeidsverhoudingen, met name op de loononderhandelingen. Om het
prisoners dilemma te vertalen naar de arbeidsmarkt moest in de eerste
plaats de grootheid waarin de gevangenen denken vervangen worden door
de grootheden waarin de partijen op de arbeidsmarkt denken. Op de twee-
de plaats moest het onderling isolement van de gevangenen geprojecteerd
worden op de arbeidsmarkt (Hartog 1982:84). Van den Doel c.s. beperken
zich tot het prisoners dilemma waarin de werknemers zouden verkeren.
Ze voldoen aan bovenstaande eisen door enerzijds werkgelegenheid op te
vatten als collectief goed in de zin van Olson, anderzijds de bestaande
organisatiestructuur van de vakbonden te benaderen en te verklaren mid-
dels de economische groepstheorie.

/Collectieve goederen zijn goederen die, als ze eenmaal aan een individu
( zijn verschaft, zonder extra kosten ook aan andere individuen ter be-

 schikking
staan:
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*A common, collective, or public good is here defined as any good
such,   that,   if any person  Xi   in a group X 1.-Xi..Xn consumes  it,   it
cannot feasible withheld from the others in that group. In other
words, those who do not purchase or pay for any of the public or
collective good cannot be excluded or kept from sharing in the
concumption of the good, as they can where non-collective goods
are concerned' (Olson 1980:14).

Ten aanzien van private goederen geldt dat iedere eenheid die van het
goed wordt geconsumeerd aan de consumptie van de ander wordt onttrok-
ken. Dat betekent dat de consumptie van een privaat goed een rivalise-
rend_*arakter heeft. Eenappel die wordt gegeten is niet meer Besciikbaar
voor consumptie van anderen. Voor collectieve goederen geldt dit niet; de
consumptie van een televisieprogramma door de ene kijker gaat niet ten
koste van de consumptiemogelijkheid van de andere kijker(s). De con-
sumptie van collectieve goederen heeft met andere woorden een non-riva-
liserend karakter. Een tweede kenmerk van collectieve goederen is hun

-non-exclusiviteit. Geen der potentiele gebruikers kan worden uitgesloten.
Bij collectieve goederen is het technisch uitgesloten te verhinderen dat
andere consumenten er volledig van profiteren. Een collectief goed staat
onvermijdelijk ook aan andere ter beschikking. Deze eigenschappen van
collectieve  goederen  openen  de  mogelijkhei4 -yan parasitair _ged_rag  met
betrekking tot de voorziening van collectieve goedereni-86- posme van de
'free rider'/(1980:76; 1984:5). Wicksell was een van de eersten die dit

Lgevaaironderkende:

'If the individual is to spend his money for private and public uses so
that is satisfaction is maximised, he will obviously pay nothing what-
soever for public purposes (at least if we disregard gees and similar
charges). Whether he pays much or little will affect the scope of
public services so slightly, that for all practical purposes he himself
will not notice at all' (1957:81).

Het feit dat de vakbondsleden zich in de zeventiger jaren bereid ver-
klaarden om loon in te leveren voor werkgelegenheid, brengt Van Den
Doel c.s. tot de conclusie dat in deze periode de werkgelegenheid door de
werknemers als collectief goed werd behandeld. Realisatie van het collec-
tief goed werkgelegenheid vereist een individueel offer: loonmatiging. Ook
bij de realisering van het collectief goed werkgelegenheid middels het
offer loonmatiging, is het gevaar groot dat een aantal werknemers deze
offerbereidheid niet kunnen opbrengen en zich parasitair, zwartrijdend
zullen gedragen. Het brengen van individuele offers ter realisatie van
werkgelegenheid, is volgens Van Den Doel c.s. afhankelijk van de institu-
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tionele omstandigheden waaronder dele beslissingen tot het brengen van
een offer plaatsvinden. En deze institutionele omstandigheden achten zij
verre van optimaal. Kenmerkend voor de Ned-erlan se vakbonden is de
vrijwilligheid   en   vrijblijvendheid   en de grote_ omvang·   De  politiek  vAn
loonmatiging kan niet worden afgedwongen; op overtreding staat geen
stralT-Op-grond -van deze kenmerken achten zij de economische groeps-
theorie van Olson hierop toepasbaar. Op basis van deze theorie tonen Van
Den Doel c.s. aan dat de vakbondsstructuur het effectueren van de door
de individuele leden zelf gewenste macro-economische doeleinden, in casu
werkgelegenheid, in de weg staat.

Olson's economische groepstheorie start met de stelling dat elke gezamen-
lijke actie voor het realiseren van een gemeenschappelijk belang inhoudt
dat de produktie van een collectief goed wordt nagestreefd. Echter, wan-
neer ieder individueel groepslid op rationele wijze zijn individueel belang
nastreeft behoeft dat niet tot gevolg te hebben dat het collectief goed de
automatische resultante is van dit individueel gedrag. Wanneer eenmaal
wordt aangenomen dat een individu zijn eigenbelang nastreeft, staat niet
bij voorbaat vast dat het individu daarmee ook zijn groepsbelang na-
streeft; indiv-14-Re-le optimaliteit kan conflicteren met collectieve optimali-
teit. In grote groepen zullen de leden geen activiteiten ondernemen of
bijdragen in de kosten van de collectieve behoeftenbevrediging, tenzij
dwang wordt uitgeoefend of aan de participerende leden afzonderlijke,
individuele stimulansen worden geboden:

'Even if all the individuals in a large group are rational and self-inte-
rested, and would gain if, as a group, they acted to achieve their
common interest or objective, they will still not voluntary act to
achieve that commom or group interest.., unless the number of indivi-
duals in a group is quite small, or unless there is coercion or some
other special' device  to make individuals  act in their common interest'
(Olson 1980:2).

De verklaring voor deze incronguentie tussen het individueel optimum en
het collectief optimum, is volgens Olson gelegen in het feit dat enerzijds
individuele groepsleden menen dat hun bijdrage van ondergeschikte bete-
kenis is op het totaal van de inspanning, anderzijds dat individuele leden
van mening zijn dat gemeenschappelijke belangen ook kunnen worden
gerealiseerd zonder dat allen bijdragen aan de kosten; de positie van 'free
rider' biedt dan economische voordelen. De economische groepstheorie
passen Van Den Doel c.s. toe op de vakbonden. De vakbonden zijn groot
van omvang en de leiding beschikt niet over bindende bevoegdheden om
individuele leden aan meerderheidsbeslissingen te onderwerpen. Deze vrij-
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blijvendheid en vrijwilligheid leidt ertoe dat individuele werknemers, over-
tuigd van de noodzaak hun inkomens te matigen ter wille van de werkge-
leginheid, in een dilemma komen te verkeren. De typische werknemers zal
niet alleen volledige werkgelegenheid verlangen maar ook verbetering van    1
zijn persoonlijk inkomen. Op basis hiervan schetst De Beus (1978b: 136) de
volgende hypothetische voorkeursordening voor de individuele werknemer.
1. Zijn hoogste prioriteit is dat hijzelf niet matigt, maar de anderen wet:

zijn relatieve inkomenspositie wordt daardoor verbeterd en de werk-
loosheid wordt doeltreffend bestreden;

2. Zijn tweede prioriteit is dat iedereen matigt: zijn relatieve inkomens-
positie ondergaat geen verandering, maar de werkloosheid wordt doel-
treffend bestreden;

3. Zijn derde prioriteit is dat niemand matigt de werkloosheid duurt
voort, maar zijn relatieve inkomenspositie komt hierdoor niet in ge-
vaar;

4. Zijn laagste prioriteit is dat hijzelf matigt, doch de anderen niet: zijn
relatieve inkomenspositie verslechtert, terwijl de werkloosheid besten-
dig blijft.

Het resultaat van het interne besluitvormingsproces in de vakbeweging is
dat alle vakbondsleden opteren voor de derde prioriteit (niemand matigt),
zodat niemand zijn hoger gewaardeerde prioriteit (iedereen matigt) be-
reikt. yrijwillige loonmatiging ten behoeve van het scheppen van arbeids-
plaatsen is aldus gedoemd te falen. Op grond van deze constatering komen
bovenstaande theoretici tot de volgende beleidsaanbeveling: loonmaliging
yerekt de uits_c-hakeling van parasitaire alternatieven. Van kn Doel c.s.
doen daarom een beroep opde vakbeweging en op de in de vakbeweging
georganiseerde werknemers om geleide loonpolitiek te aanvaardeIN ze
spreken in dit verband van 'pen democratische aanvaarding van dwang'.
Ze stemmen daarmee in hun beleidsadvies overeen met datgene wat Wick-
sell in een ander verband -belastingontduiking-, beschouwde als de oplos-
sing voor het opheffen van parasiterend gedrag:

'Coercion provide the only certain and capable guarantee against injus-
tice in tax distribution but coercion is always an evil in itself;
therefore it must rest upon the principle of consent and unamity'
(1958:90).
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Op bovenstaande denkbeelden is veel terechte en onterechte kritiek ge-
komen (Jacobs 1976: Pais 1976; Ramondt 1977; Zweeden 1976; Hartog
1982). Wij onderschrijven de denkbeelden van Van Den Doel c.s., echter
niet zonder/8AE)elangrijke kanttekeningen achter hun denkbeelden te
plaatsen. Allerdrst zijn wij van mening dat Van Den Doel c.s. in hun
beleidsadvisering richting een door de vakbeweging te accepteren geleide
loonpolitiek wel een Leer-be.RerkiLvisiLhehhen op datgene_yat_de vak-
bewegi,g zelf voorstaat. De vakbeweging zou het uit belangenbeharti-
gingsoogijunt  eens-kunnen  zijn  met  hun  denkbeelden, maar vanuit organi-
satie-oogpunt (Ross), zal en kan zij zulks nooit accepteren. Een dergelijk
voorstel holt namelijk de vakbeweging uit waarom zouden de werknemers
n g lid zijn van een vakvereniging en de daarbij behorende offers bren-
gen, wanneer de weiknemers hun loonvoet door de overheid krijgen thuis-
gestuurd? (Hartog 1982:90). Ons tweede en derde kritiekpunt zijn funda-
menteler van aard. Onj inziens is het afwijkende gedrag van de individue-
le vakbondsleden niet zozeer het gevolg van de grootte van de vakbewe-
gjng en van haar vrijwillig en vrijblijvend karakter, maar het gevolg van
een te centralistische vormgeving van die vakbond. NBt deze centralise-
ring leidt tot een uitholling van de persoonlijke verantwoordelijkheid van
mensen. Verantwoordelijkheid -en dus verantwoord optreden- vereist zicht
op de gevolgen van het eigen handelen. Daarom hadden bovenstaande
denkbeelden niet zozeer als pleidooi voor een geleide loonpolitiek gebruikt
moeten worden, maar als een pleidooi voor een verantwoorde decentrali-
serb:g. In een dergelijk geval bestaat er een meer directe relatie tussen
gedrag en gevolgen. Deze visie vinden we ook terug bij Van Raaij en Von
Grumbkow, en wel daar waar deze een lans breken voor ruimere mogelijk-

41 heden voor prestatiebeloningssystemen. Naar hun mening moeten we van
£1

'extelle beheersing' door 'machtige' anderen, naar 6interne beheersing':

'Een directere koppeling van arbeidsprestatie en beloning heeft gevol-
gen voor de *free riders'. Wanneer een groter deel van de arbeidsvoor-

,    waardenverbetering    in zowel overzichtelijk overleg    als op basis    van
individuele prestaties wordt bepaald verminderen wellicht de mogelijk-
heden voor 'free riders" (Van Raay/Von Grumbkow 1982/3:102).

Tenslotte achten wij de beleidsadvisering van Van Den Doel c.s. een heil-
loze. De ervaringen met de geleide loonpolitiek hebben aangetoond dat
een dergelijk loonpolitiek stelsel de werking van de arbeidsmarkt eerder
frustreert dan perfectioneert, een reden te meer om te pleiten voor een
verantwoorde decentrale vormgeving. (In Deel Vier komen we hierop te-
rug).
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Naast het ontstaan van een prisoners dilemma-achtige situatie onder de
leden, is een tweede aan een te centralistische vormgeving van de vakbe-
weging verbonden gevaar, het gevaar dat de realisatie van de immateriele
belangenbehartiging in gevaar komt. In dit verband wordt het verschijnsel g
van de 'fragmentatie   van het arbeidsbe/eid' (Vos 1982:26) actueel.   Frag-
mentatie van het arbeidsbeleid brengt tot uitdrukking dat de vakbeweging
_#1 de uitwerking van het arbeidsbeleid zich voornamelijk richt of heeft te
richten op het arbeidsextrinsieke arbeidsbeleid, met verwaarlozing van de
arbeidsintrinsieke aspecten. Fragmentatie van het arbeidsbeleid verwijst
naar een gBbrek aan samenhang tussen beide aspecten van het arbeidsbe-
leid, tengevolge van het feit dat de uitwerking van beide aspecten van
het arbeidsbeleid op verschillend organisatorisch niveau plaatsvindt. De
arbeidsintrinsieke aspecten van het arbeidsbeleid worden wel uitgewerkt,
echter wat ontbreekt is de samenhang tussen deze en de exfrinsieke as-
pecten van de arbeid. Dit gebrek aan samenhang ontstaat wanneer de
uitwerking van de arbeidsextrinsieke aspecten van het arbeidsbeleid op
centraal niveau plaats heeft, terwijl de arbeidsintrinsieke aspecten, alhaast
logischerwijze, voorwerp zijn van decentrale onderhandelingen.lien derge-
lijke *taakverdeling' is typisch voor het stelsel van de Nederlandse ar-
beidsverhoudingen. In het geval de vakbeweging op ondernemingsniveau
(decentraal niveau) afwezig is -een andere typische karaktertrek van de
Nederlandse arbeidsverhoudingen-, heeft dat tot gevolg dat de werkgevers
in wezen autonoom, zonder in onderhandeling te (moeten) treden met de
vakbeweging, zorgdragen voor de uitwerking van de arbeidsintrinsieke
arbeidsbeleidaspecten. Hiermee zijn we echter niet volledig. Ook de over-
heid heeft namelijk, middels haar arbeidswetgeving, een flinke vinger in
de pap. Echter, het is typisch voor de Nederlandse verhoudingen dat de
overheid slechts aanwijzingen geeft en eisen stelt m.b.t. de invulling van
de arbeidsintrinsieke aspecten van het arbeidsbeleid. Ze formuleert met
andere woorden de wettelijke grenzen, de randvoorwaarden, waaraan de
georganiseerde marktpartijen bij de invulling gehouden zijn. Deze maat-
schappeli.ike taakverdeling: de overheid geeft de grenzen aan, de georga-
niseerde partijen zorgen   voor de concidte -invuHing-(de   zogehekn  *sprei-
ding van verantwoordelijkheden'), leidt tot een gefra-gmenteerd_arbeidsbe-

_leid--ip«ien de uitwerking op decentraal niveau plaatsvindt en op dat ni-  ,
_yea . de vakbeweging afwezig is. De facto kunnen dan de werkgevers,  < 
gegeven de door de overheid geformuleerde randvoorwaarden, dit beleid in   hoge mate zelf invullen.

Richten we ons op de vakbeweging, dan kunnen we stellen dat deze zelf
io_ hoge  mate tot gefragmenteerdheid bijdraagt indien  ze te centralistisch
v,n aard is. De vakcentraleleiders zien in een dergelijk geval af van
enige aanspraak op een actieve rol van de werknemers in het bedrijfsbe-
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heer in ruil voor een ruime vertegenwoordiging in offici8le advieslichamen
van de regering. De vakbeweging geeft dan a.h.w. de voorkeur aan de
emancipatie van de organisatie en van zichzelf boven de emancipatie van
de werknemers in de bedrijven (Jonkergouw 1983:25). De onderneming, het
niveau waar de arbeidsintrinsieke aspecten van het arbeidsbeleid invulling
moeten verkrijgen, blijft dan een 'black box', op grond waarvan de reali-
satie van de immateriale doelstellingen zal mislukken.

Hoe kan de vakbeweging, even afgezien van de tegenwerkingen die de
vakbond zal ondervinden, met name van werkgeverszijde, bij zijn streven
naar opheffing van de bestaande fragmentatie, deze gefragmenteerdheid
oplossen, met andere woorden hoe bereikt ze eln 'geintegreerd arbeidsbe-
/eid'? (Vos 1982:200) De vakbeweging beschikt daartoe   over   een  tweetal
mogelijkheden. Allereerst de mogelijkheid van centralisering. De vakbewe-
ging kiest in dit geval voor de uitbreiding, de verbreding van het arbeids-
voorwaardenoverleg op centraal niveau. Naast de arbeidsextrinsieke aspec-
ten van het arbeidsbeleid komen dan op dit niveau ook de arbeidsintrin-
sieke aspecten aan bod. Deze mogelijkheid zal ons inziens echter geen
effect sorteren. De centrale afspraken over arbeidsomstandigheden, veilig-
heidsvoorschriften, enz., zullen namelijk op decentraal niveau ingevuld
moeten worden (maatwerk). Daar de vakbeweging bij deze oplossingsvari-
ant op decentraal niveau afwezig blijft, zal de gefragmenteerdheid in
stand blijven. Een tweede en eigenlijk de enige mogelijkheid is die van     I
decentralisering. De uitwerking van de arbeidsintrinsieke arbeidsbeleidas-
pecten blijft in dit geval op decentraal niveau, echter de vakbeweging zet
alles in het werk om organisatorisch in de onderneming te penetreren.

3.1.2 De werkgeversorganisatie

Ondernemersorganisaties zijn vooral het produkt van externe druk. Ze zijn
het gevolg van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen waarmee indivi-
duele ondernemers werden geconfronteerd en waaraan zij het hoofd wilden
bieden. Er bestaat enige twijfel over de vraag welke maatschappelijke
druk de behoefte aan organisatie onder ondernemers deed ontstaan [8].
Een belangrijke ontstaansgrond voor ondernemingsorganisaties vormde de
toenemende staatsinterventies op sociaal-economisch gebied en de op gang
komende sociale wetgeving. De ondernemers wilden bij de uitvoering van
de op gang komende sociale wetgeving betrokken worden en invloed kun-
nen uitoefenen op de actievere rot van de overheid in het sociaal-econo-
misch leven. De werkgeversorganisatie is dan ook mede ontstaan *als
antwoord op het 'eigenmachtig' aangevoelde optreden van de regering.
Men wantrouwde de overheid als niet ter zake kundig' (Bos, 1973:65).
Heeft de sociale politiek van de overheid van aanvang af een rol gespeeld
bij het tot stand komen van werkgeversorganisaties, al vrij snel daarop
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volgde de behoefte bij de werkgevers om zich te weer te stellen tegen de
werknemersorganisaties. De opkomst en de groeiende maatschappelijke
erkenning van de vakbeweging heeft zeker tot de organisatie onder werk-
gevers bijgedragen. In zekere zin is het collectiviseren van het werkge-
versbelang dus een reactie op de collectivisering aan de zijde van de
werknemers 6n een reactie op de 'actievere' overheid. Naast deze twee
oorspronkelijke redenen kwam er al spoedig een derde reden, die in bete-
kenis toenam naarmate de vakbeweging en de arbeidswetgeving groeiden,
namelijk de behoefte van de werkgevers aan dienstverlening en technische
bijstand (Windmuller 1983:331): de toenemende betekenis van de collectieve
onderhandelingen en het opbouwen van een beschermende arbeidswetge-
ving vroeg om deskundigheid bij het toepassen van de nieuwe wetsregels.
Op den duur ontstond behoefte aan permanent, georganiseerd overleg
tussen alle werkgevers over de vorming van een nationaal beleid tegen-
over de politiek van de overheid en voor de onderhandelingen met de
vakbonden.

De ontstaansgronden van de ondernemersorganisaties hangen samen met de
belangen die zij behartigen, met hun functies. De functies die de werkge-
versverenigingen vervullen kunnen in een drietal aspecten worden uiteen-
gelegd (Reynaerts/Nagelkerke, 1986:76; Bos 1973:60; Fase 1980:238: Nobelen
1943:26; PII 1984:3; Samson  1976):

(a. Bln politiek-economische functie, die inhoudt het opkomen als pressie-
-8Eoep voor de collectieve belangen van de on-dernemers__bionen het

kader van de bestaande sociaal-economische orde ten overstaan van de
overheid en alle andere instituties die op de belangen van de werkge-
Jrs invloed kunnen uitoefenen. Fase spreekt in dit verband van *het
politiek doel tegenover overheid en werknemersorganisatie de onderne-
mingsautonomie te handhaven en te beschermen' (1980:238), Bos formu-
leert het als 'het medewerken aan het optimaal doen functioneren van
het ondernemerschap binnen het kader van een sociaal-economische
orde, waarin door autoriteiten maatregelen worden getroffen en ont-
wikkelingen worden geinitieerd en/of gestimuleerd die aan het onder-
nemerschap beperking opleggen dan wel richting geven en op het tot
stand komen waarvan de ondernemers individueel geen of slechts wei-
nig invloed kunnen uitoefenen' (1973:60). Deze politiek-economische
functie omvat in hoofdzaak het onderhouden van contacten met over-

Yieidsorganen, parlement, politieke partijen, publiciteitsmedia, enz.
b.   en bedrijfseconomische of dienstverlenende functie, die alle activitei-

ten omvat gericht op de ondersteuning van de individuele werkgever in
zijn bedrijfsvoering en in zijn contacten met de omgeving, waaronder
die met de vakbonden. Deze economische doelstelling is gericht op 'het
waarborgen van de continuiteit en expansie van het ondernemen' (Fase
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1980:238). Bemoeienissen met arbeidsvoorwaarden, sociale verzekerin-
gen, opleiding en vorming, en voorlichting op deze gebieden vormen
onderdeel van deze bedrijfseconomische functie.

c. Een disciplineringsfunctie, waarmee bedoeld wordt het bewaken van de
- eenheid van opstelling tegenover tegenstrevers zodat niet via het

sthieten van bressen in het front de gehele verdedigingslinie bezwijkt.

De werkgeversdoelstellingen lopen logischerwijze niet parallel met de
werknemersbelangen, of zoals Fase het formuleert  aan de strijdigheid van
belangen ontlenen zij immers hun bestaansrecht' (1980:228). Het wezen
van de werkgeversorganisatie ligt opgesloten in haar streven naar de
realisatie van een tweetal doelstellingen:

  (1) het streven naar het beperken van de kostenontwikkeling
-0

11(2)
handhaving  van de ondernemingsautonomie.

De doelstelling van een beperkte kostenontwikkeling concentreert zich
primair op een beperking van de loonkostenontwikkeling, op *de bereikba-
re ondergrens van de primaire en secundaire beloningen' (Bos 1972:128),
maar in wezen omvat deze doelstelling de economisch verantwoorde in-
richting en toepassing van al die aspecten van het produktieproces die
van invloed zijn op het kostenplaatje van een onderneming, bijvoorbeeld
het economisch verantwoord gebruik van het machinepark van een onder-
neming (de relatie bedrijfstijd -arbeidstijd), de kosten verbonden aan aan-
name (opleiding, scholing) en ontslag van personeel (ontslagrecht), enz.
Vanuit loonkostenoverwegingen leggen de werkgeversorganisaties grote
nadruk op het temporiseren van de overheidsuitgaven, daar de loonkosten-
ontwikkeling mede bepaald wordt door de belasting- en sociale premie-
druk. De doelstelling van beperkte overheidsuitgaven dient echter ook als
een autonome werkgeversdoelstelling te worden beschouwd. In werkgevers-
kringen beschouwt men de hoogte van de overheidsuitgaven als indicator
voor de mate van vrijheid voor het ondernemen. Tenslotte staat men zeer
gereserveerd ten opzichte van wettelijke regelgeving, uit vrees de onder-
nemingsautonomie te verliezen.

Vergelijken we de beide centrale doelstellingen van de werkgeversorga-
njsatiqs met elkaar -de doelstelling van het beperken van de loonkosten
en  de  doelstelling  van het handhaven  van de ondernemingsautonomie-,  dan
moet geconstateerd worden dat de werkgevers het zwaartepunt leggen bij
de handhaving van de ondernemingsautonomie, of zoals Windmuller het
formuleert 'op het immateriele vlak is de weerstand van de werkgevers
altijd veel groter geweest' (1983:408). De werkgevers verdedigen hull
macht (Herr-im-Hause) steeds meer dan hun winst. Ze zijn eerder bereid
om concessies te doen op het vlak van de lonen, dan op het vlak van hun
macht. Verlies aan invloed kan namelijk in tegenstelling tot loonstijging
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niet worden afgewenteld. Juist de min of meer van het kapitaalbezit ver-
vreemde managers verzetten zich tegen de aantasting van hun machtsposi-
tie;  voor  hen  is de macht belangrijker  dan de winst. De nadruk  OR_de
handhaving van de ondernemingsautonomie leidt (en leidde) tot een vijan-
dip houding van de meeste werkgevers tegenover iedere vorm van aanwe-
zigheid van de vakbonden binnen hun bedrijf. Als de vakbonden trachtten
zich een belang bij de gang van zaken binnen het bedrijf toe te eigenen,
betekent dat in hun ogen een poging tot inmenging in de rechten van de
eigenaar, een ondermijning van het gezag van de werkgever, en een be-
dreiging van de doelmatigheid van de produktie. pe werkgevers dragen
hiermee bewust bij aan de gefragmenteerdheid van het arbeidsbeleid.
Daarbij bestaat veelal onder de werkgevers de neiging om de uit deze
gefragmenteerdheid van het arbeidsbeleid resulterende onvrede onder
werknemers af te kopen: 'Gangbaar is dat getracht wordt deze nadelen en
ongemakken (inconveni8nten) te compenseren' (Hoolwerf 1976:11); de ar-
beidsverhoudingen als 'compensatiestelsel' (Vos 1982:113). In plaats van
een *tegenwaardebeleid', een geintegreerd arbeidsbeleid, kiezen ze voor
een  tegenwichtbeleid' (Thierry 1979), daarmee onderstrepend    waar    het
zwaartepunt van hun doelstellingen is gelegen.

 ]&n aanzien van de werkgeversorganisaties als arbeidsmarktactor kunnen
we het volgende concluderen: de werkgeversorganisatie is een doelgericht 1   0/
handelende organisatie die zich in haar handelen op de arbeidsmarkt pri- \  
mair laat leiden door de noodzaak van economische efficiency. Dit streven   \\
uit zich op velerlei terreinen: het streven naar een decentrale, gedifferen-
tieerde loonpolitiek -deze economisch doelmatige loonpolitiek vereist zo-
danige inkomensverschillen tussen werknemers dat daarin de verschillen in
schaarste op de arbeidsmarkt en in prestatie per bedrijfstak of onderne-
ming, dan wel per werknemer, tot uitdrukking worden gebracht, terwijl de
inkomensverschillen tussen werkenden en werklozen zodanig moeten zijn
dat van het werken een motiverende invloed uitgaat-, economisch verant-
woorde arbeidstijden (de relatie bedrijfstijd -arbeidstijd), effici8nte regel-
geving, enz. De houding van de werkgevers ten opzichte van de werkne-
mers kunnen we typeren als een (produktie)factorbenadering, in plaats van
een actorbenadering. De scheiding tussen bezitters en bewindvoerders-
 the managerial revolution' (Burnham 1957)-, heeft deze houding alleen
maar nog versterkt.

57



De stap van doelstelling naar realisatie is opk bij-4e werkgevers een
problematische. Ook hier geldt dai de we kgeversorganisatie voor de rea-
lisatie van haar belangen vooreerst afhankelijk is_van haar externe post-

tie, van haar machtspositie t.o.v. haar opponent de werknemersorganisa-
tie. Echter, ook de werkgeversorganisatie wordt geconfronteerd met inter-
ne spanningen, spanningen die evenzeer van invloed zijn op de prestaties
van die organisatie. Daarmee komen we uit op datgene wat de werkge-
versorganisaties kenmerkt, op de karakteristieken van de werkgeversorga-
nisatie. Het probleem hierbij is dat onze kennis over de werkgeversorga-
nisatie veel beperkter is dan onze kennis over de vakbeweging. Van Voor-
den brengt dit in verband met het feit dat de vakbonden duidelijk meer
de rol van  smaakmakers' vervullen -vakbonden timmeren meer aan de weg
en nemen vaker het initiatief om veranderingen te bepleiten, onderne-
mingsorganisaties daarentegen zijn meer reactief, defensief en afwach-
tend-, 6n het feit dat de werkgeversorganisaties moeilijker onderzoekbaar
zijn dan de vakbonden (1983:82 e.v.).

( Het meest kenmerkende voor de werkgeversorganisatie is het sterk opde
1

voorgrond tredende individualisme. Dit individualisme werkt niet organisa-
 tiebevorderend; de werkgever houdt liever de touwtjes in eigen handen

(Herr-im-Hause):

*Werkgevers zijn voorstanders van een vrije, ondernemingsgewijze
produktie. In het algemeen staan zij een hiermee corresponderende
liberalistische staatsopvatting voor. Het persoonlijke vrijheidsidee
werkt niet organisatiebevorderend, in tegenstelling tot het gemeen-
schapsidee dat bij werknemers domineert' (Van Voorden 1983:69).

Ook het machtsaspect heeft invloed op deze beperkt gevoelde organisatie-
drang onder individuele werkgevers. Voar aansluiting bij een vakorganisa-
tie staan werknemers betrekkelijk machteloos. Werkgevers daarentegen
staan bij organisatie veel meer dan werknemers een deel van hun mach -
invloed af. Het sterk op de voorgrond tredende individualisme vindt ook
een verklaring in het feit dalyerkgevers op tal van punten tegenover
elkaar staan; de collega ondernemers    is    ook   en   soms

_

vooral  goncurrent
(Kaspers 1984:28). De werkgeversorganisatie krijgt daardoor een coalitie-
karakter waar deelbelangen worden gebundeld. Met name het feit dat de
individuele onderneming een eigen 'measure of performance' (Bos 1972:128)
hanteert ten aanzien van haar belangenbehartiging, getuigt van dit coali-
tiekarakter. De prestaties op collectief niveau worden steevast naar 6mi-
cro-niveau' vertaald. De collectief overeengekomen arbeidsvoorwaarden
moeten ruimte laten voor het voeren van een eigen beleid; het sociaal-
economisch beleid waarop de werkgeversorganisatie invloed uitoefent, moet
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rekening houden met de belangen van de afzonderlijke ondernemingen. Al
deze aspecten werken door in de organisatie. Meer dan aan werknemers-
zijde is er bij de werkgevers dan ook sprake van een 'beperkt bondge-
nootschap' (Van Voorden 1983:70). De structuur van de werkgeversorga-
nisatie heeft het karakter van een zwemvest ondernemingen maken er
alleen gebruik van als de nood aan de man komt (De Wolf 1982/3:88), of
zoals Buiter het formuleert

 De werkgeversorganisatie is een noodverband, een coalitie, een organi-
satie van organisaties met een zich in verband met de omstandigheden
differentierende en in haar totaliteit ondoorzichtige structuur die is
gericht op het effectueren van afspraken, waarin ieder lid meedoet,
zolang het daarin zelf zijn belang ziet' (1966:14).

Vanuit sociologisch perspectief bezien is de werkgeversorganisatie bij
uitstek een organisatie waarop het adagium *externe druk creeert interne

-   cohesie' van toepassing is. Het feit dat daar waar een krachtige werkne-
mersorganisatie bestaat doorgaans ook een bloeiende werkgeversvereniging
wordt aangetroffen, kan wat dit betreft als bewijs gelden.

Welke_ gevolgen heeft de interne positie  voor de prestaties  van  de  werk-
geversorganisatie? Moeilijkheden om 668 front te_vormep dn te handhaven
en individuele afwijkingen van het door allen onderschreven gemeenschap-
pelijk beleid zijn inherent aan dit ty-p, organ-isitie. Het individualisme
leidt ertoe dat de bindinivah de led9n met de werkgeversorganisatie en
met datgene wat deze voorstaat van instrumentele aard lS. Naarmate de
gemeenschappelijk doorleefde aanslagen op de-ondernemingsautonomie of
op de ondernemingswinsten definitiever lijken te zijn afgewend, zal de
individueel competitief georienteerde achterban geneigd zijn de interne
discipline meer terzijde te schuiven en het eigenbelang meer te beklemto-
nen (Reynaerts 1985:21). Oak de werkgeyeTs zullen op grond van hun
interne positie in_een prisoners dilemma terecht komen  en  wel  bij_ een
aantrekkende en voor sommige deelmarkten krappe arbeidsmarkt. In een
dergelijke situatie, blijft het zaak voor de werkgevers om de loonstijging
in de hand te houden. Echter, elke met arbeidstekorten geconfronteerde
werkgever ziet zich gedwongen om te gehoorzamen aan de bedrijfsecono-
mische wet die zegt dat handhaving van het zittende en aantrekken van
nieuw personeel loonstijgingen vereist, daarmee het door de werkgevers-
organisatie verlangde beleid van beperkte loonstijging frustrerend. Andere
werkgevers zullen moeten volgen  -_het -fgnpmeen  van  de  loonnavolgingr, op
straffe  van het weggezogen   worden _yan  hun personeel ('brain drain').  Het
micro-economisch rationeel loongedrag zal op den duur ten koste gaan
van de macro-economische noodzaak van loonmatiging; een loonexplosie
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behoort  tot de mogelijkheden.  De  oplo ng  voor dit prisoners dilemmd is
evenzeer gelegen in een verantwoorde decentralisering van de werkge-
yersorganisatie (zie Deel Vier).

3.1.3 De overheid

Volgens Windmuller is een belangrijk kenmerk van het Nederlandse stelsel
van de naoorlogse arbeidsverhoudingen de overheersende rol van de over-
heid bij het beinvloeden van de arbeidsvoorwaarden en de regels volgens
welke deze worden bepaald (1983:387). In deze uitspraak ligt de eerste
functie besloten die de overheid vanaf het begin van de twintigste eeuw
ten aanzien van de arbeidsverhoudingen, allengs intenser, is gaan vervul-
len, namelijk die va# fegelgever. Ege overheid treft wettelijke maatregelen.
Deze regelgeving is heer21S&Lin·'llet arbeidsrecht, in de arbeidswetgeving
[9]. Alhoewel het overdreven lijkt om, zoals Windmuller suggereert, het
concrete bestaan van de arbeidswetgeving in verband te brengen met de
grote betekenis die in ons land vanaf dat moment wordt toegekend aan
het algemeen belang bij de bepaling van de arbeidsvoorwaarden (1983:389),
kan niet worden ontkend dat het arbeidsrecht zijn oorsprong vindt in een
door de overheid gevoelde 'collectieve verantwoordelijkheid: De wezenlij-
ke functie van de arbeidswetgeving ligt in hoofdzaak in de bevordering
van een vijftal doelstellingen: (1) bescherming van de werknemers tegen
risico's en gevaren voor gezondheid en veiligheid; (2) verzekeren van een
adequate beloning voor de werknemers en een adequate uitkering in geval
van ziekte, invaliditeit, werkloosheid, enz:, (3) verzekeren van adequate
arbeidsomstandigheden voor zover die betrekking hebben op de arbeids-
prestaties; (4) bescherming van de werknemer tegen oneerlijk ontslag; (5)
bevrijding van de werknemer uit zijn positie als louter een object van de
beslissingen van de werkgever door hem de mogelijkheid van inspraak in
de  besluitvorming te geven (Weiss 1987:73-74).

 e regelgevende functie van de overheid kan worden onderscheiden in een
kaderscheppende, een sturende en een verdelende functie (Reynaerts/Na-
gelkerke 1986:89).

2   De kaderscheppende functie omvat die wettelijke voorzieningen die
enerzijds beogen procedurele regels te verschaffen voor de wijze waarop
de  partijen het onderlinge verkeer regelen  en die anderzijds vaste  orga-.
nen van overleg en samenwerking in het leven hebben geroepen. Op dit
diveau-wordt ook aangegeven inhoeverre de belangengroeperingen wette-
lijk erkend worden en welke machtsmiddelen ze mogen hanteren (het
stakingsrecht).

2     De sturende functie van de overheid krijgt haar beslag in het op over-
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reding of dwang berustend optreden, gericht op het verkrijgen van de
vrijwillige of onvrijwillige medewerking van de belangengroepering voor
de realisering van de doeleinden, die de overheid om redenen van s'lands
belang noodzakelijk acht de sociaal-economische desiderata. Deze sturen-
de functie openbaart zich o.a. ten aanzien van het beleid inzake de kwali-
teit van de arbeid, het milieubeleid, maar bovenal ten aanzien van de
loonpolitiek. Het belang van de output van het collectief onderhandelings-
proces voor de sociaal-economische prestaties van een maatschappelijk
bestel, meer bepaald voor het functioneren van de arbeidsmarkt, doet zich
vooral gevoelen ten aanzien van de loonontwikkeling. Allerwege bestaat er
eensgezindheid ten aanzien van de centrale betekenis van het loon voor

de arbeidsmarktprestaties. Ten eerste is er een directe invloed doordat de
lonen nu eenmaal een belangrijk onderdeel uitmaken van de produktiekos-
tene--In de internationale concurrentie speelt het nationale loonpeil  een
belangrijke rol. Lonen bepalen het winstniveau van de afzonderlijke on-
dernemingen en de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemingen

,   op de internationale markt. Lonen zijn daarnaast te_be3.chouwen als beste-
dingscate.gorie; ze bgpalen in hoge mate de afzetverwachtingen van de
bedrijven. Ten gevolge van beide (met elkaar in spanning staande) func-
ties van het loon, oefent de loonontwikkeling een zeer belangrijke invloed
uit op de mate waarin het de overheid mogelijk is de sociaal-economische
doelstellingen te realiseren:

'Het  loonpeil  is een belangrijke grootheid voor het reilen en zeilen  van 1
de economie. Het realiseren van bevredigende niveau's van de sociaal-  <
economische doelstellingen is nauw verbonden met het bereiken van   
een optimale relatie tussen variabelen als loonpeil, gemiddelde kapitaal-    
en arbeidsproduktiviteit, algemeen prijsniveau en re8le wisselkoers
(Vermaat 1982:504).

Het loonvormingsproces heeft aldus een strategische functie in het eco-
nomisch proces. Het loon in een sleutelvariabele, een instrument»met 'een
bij»ns -ma-gische eff_ectiviteit' (Driehuis 1980:201). Ten tweede >hebben
(hadden) de collectieve onderhandelingen over de loonvorming in ons land
een maatschappelijke dimensie, door de koppelingsmechanismen: hgLkop=„
 illgs=•-9'Ltze,U(beleiff. Tussen de loonontwikkeling in het particuliere be-
drijfsleven (de marktsector), de salari8ring van ambtenaren en trendvol-
gers, de inkomens van de beoefenaars van het vrije beroep en de hoogte

'  van de sociale uitkeringen bestaat (bestond) een institutioneel vastgelegd
verband. De resultaten van de onderhandelingen in het marktsegment
werken als gevolg daarvan krachtig door op het overheidsbudget, op de
fondsen van de sociale zekerheid en op de kostenontwikkeling in de quar-
taire sector (zie: Nieuwenburg 1980, 1982):
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'De cao-inkomens in de particuliere sector vormen als het ware een
epicentrum. De bevingen die daar ontstaan, planten zich voort in de
gehele volkshuishouding' (Reynaerts 1987:49).

Ten aanzien van de loonontwikkeling kan de overheid haar sturende func-
tie op verschillende wijzen gestalte geven. Deze sturende functie moet
dan weer bezien worden in het licht van de overheidsdoelstellingen terza-

1 ke. Ten aanzien van de loonpolitiek is de overheid gericht op de realisatie
van een tweetal doelstellingen: de verwezenlijking van zowel economisch-

1 polilleke.doeleinden als verdelings-politieke doeleinden (Fase 1980:259). De
overheid streeft enerzijds naar doelmatige inkomensverschillen binnen de
marktsector, alswe lssen-de-markt- ende 6611ecieve sector, in verband
met de allocatiefunctie van deze verschillen voor de werking van de ar-
beidsmarkt, anderzijds_streeft ze naar een rechtvaardige, aanvaardbare
inkomellsverdeling En19ff13)37 Het  ni t  *Er  gaat de overheid  als  zij
eigen opvattingen weergeei t of aanbevelingen doet omtrent de gewenste
loonontwikkeling, zonder in te grijpen:  management   by   speech'.   Verder
gaat de overheid wanneer zij als  derde partij' in de onderhandelingen
meedoet. Zij kan dan het resultaat beinvloeden, bijvoorbeeld door toezeg-
gingen op het vlak van budgettair en ander beleid, sociale verzekerings-
premies te wijzigen door zelf een groter of kleiner aandeel in de kosten
te nemen, enzovoort. Het meest intensief vervult de overheid haar sturen-
de functie indien ze feitelijke kwantitatieve voorschriften geeft, op de
niet-naleving waarvan sancties staan: de geleide loonpolitiek. Afgezien
van deze directe beinvloedingskanalen beinvloedt de overheid natuurlijk
ook op meer indirecte wijze het loongebeuren: ze geeft het juridisch
kader aan waarbinnen de loononderhandelingen moeten plaatsvinden (ze
geeft aan welke machtsmiddelen mogen worden gebruikt en in hoeverre
overigens de arbeid aan wettelijke bepalingen is gebonden, bijv. minimum-
loonregelingen); ze bepaalt het sociaal-economische beleid en daarmee de
situatie waarbinnen de loonvorming plaatsvindt (een politiek van inflatie-
bestrijding schept een ander klimaat dan een politiek gericht op volledige
werkgelegenheid); ze heeft grote invloed op de loonkosten door het stelsel
van sociale zekerheid.

Niet geheel ten onrechte wordt er in de literatuur veelvuldig op gewezen
dat de overheid op loongebied alhaast de natuurlijke bondgenoot vormt

11  van--de  werkgovers. De vrees voor inflatie  of een verzwakking  van de
r

Nederlandse concurrentiepositid ial Zlke regeriti* er gemakkelijk toe bren-
gen  looneisen  'te  hoog' te vinden (Ramondt 1980:94  e.v.; Ter Heide 1976:9;
Windmuller 1983:406; Lof 1985; PII 1984:2). Ramondt voegt hieraan toe dat

1 _in  het _'flankerend beleid', de overheid  op vele terreinen de bondgenoot
van de vakbeyeging_is:
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*Het natuurlijke bondgenootschap tussen overheid en werkgevers over
het loonbeleid, wordt afgewisseld met een bondgenootschap in ideologi-
sche zaken van overheid en vakbonden' (1980:94 e.v.).

-  De verdelende functie van de overheid vindt haar vorm overwegend in het
geheel van regels met betrekking tot de belastingheffing en de heffing
van sociale premies en de overdracht van inkomens aan diegenen die
daarop aanspraak kunnen maken.

Een tweede fgnctie naast die van regelgever, is de werkgeversfunctie van
«e overheid. De overheid treedt op als werkgever van de ambtenaren.
Daarnaast vallen ook de werknemers die werkzaam zijn in de niet-com-
merciele dienstverlening of semi-collectieve sector onder de overheidsfi-
nanciering. Lange tijd heeft de overheid haar rot van werkgeefster laten
bepalen door de marktsector, door zich aan de daar geldende loonontwik-
keling te lieren (het trendbeleid).

We kunnen concluderen dat de overheid nadrukkelijk deel uit maakt van
het systeem van arbef8sverhoudingen. Als partij brengt de overheid haar
positie tot uitdrukking: de overheid als doeigeright handelende organisatie
gericht op de realisatie van het algemeen beleng. De overheid treedt op,
al of niet succesvol, als hoedster van het algemeen belang, d.w.z. het
belang dat de reikwijdte van de belangenorganisaties te boven gaat. De
overheid is meer dan de werkgevers- en werknemersorganisaties genood-
zaakt een balans te vinden tussen de verschillende belangen zowel die op
korte als die op de lange termijn. Bovendien heeft de overheid de taak
richtinggevend op te treden; zij dient de grenzen aan te geven welke het
algemeen belang stelt aan bepaalde ontwikkelingen.

Bekleedt de overheid een rot in het systeem van arbeidsverhoudingen, ,
haar  poiitie   in dat systeem   kan  in   hoge mate varieren. - De overheid   kan
efn #ileer of minder-terughalldenderol spelen in de bepaling van de in-
houd van de arbeidsvoorwaarden. Het meest vergaand is de O13rheid wan-    
neer ze de positie bekleedt van een instantie die duidelijk *ten tie par-   4 1
tijen staat. In een dergelijke positie legt de overheid de arbeiasv66rwaar-
den dwingend op, dan weI laat ze de invulling van de arbeidsvoorwaarden
over aan de sociale partners en spreekt ze een oordeel uit over de aan-
vaardbaarheid van het onderhandelingsresultaat. In geval ze van mening is
dat het resultaat ontoereikend kan ze haar eigen denkbeelden alsnog
dwingend opleggen. Zij kan ook in de positie verkeren van partij(ii  de
pyerige partijen. In een dergelijk geval treedt de overheid op alronddr-
handelingspartij die middels onderhandelingen (uitruil), het onderhande-
lingsresultaat naar haar hand wenst te zetten. Het minst ver gaat de
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overheid wanneer ze de positie bekleedt van geen partij.  De  overheid  laat

in een dergelijk geval de invulling van de arbeidsvoorwaarden geheel over
aan de sociale partners, zij het dat ze met haar sociaal-economische
beleidsbeslissingen en de arbeidswetgeving de randvoorwaarden heeft be-
paald, die de interacterende partijen in acht moeten nemen in hun onder-
handelingen.

3.2  Institutionalisering van de arbeidsmarkt

De autonome marktposities van de individuele marktpartijen worden aan-
getast door het optreden van de georganiseerde marktpartijen en de over-
heid. Het arbeidsmarktbeleid is nog maar zeer ten dele voorwerp van
onderhandelingen tussen individuele werkgevers en werknemers. Dit heeft
gevolgen voor de vrije werking van het marktmechanisme op de arbeids-
markt

*Het marktmechanisme functioneert pas in derde instantie, d.w.z. nadat
in de overheidssfeer en in de particuliere centra van economische
macht de hoofdlijnen van de besluitvorming, al of niet gecoardineerd,
zijn vastgesteld' (Albeda/Vos 1977:52).

Het optreden van de georganiseerde partijen en de overheid heeft geleid
tot de institutionalisering Pan de arbeidsmarkt. Met de *opkomst' van de

georganiseerde marktpartijen en de overheid hebben niet langer alleen
vraag en aanbod invloed op de uitkomsten van die arbeidsmarkt, maar ook

-1   institutionele factoren. Het verschijnsel van de institutionalisering van de
arbeidsmarkt kan niet los gezien worden van het verschijnsel van organi-
satie en overheidsoptreden op die markt. Met de opkomst van vakbonden
en werkgeversorganisaties en het actiever overheidsoptreden, is het ar-
beidsbeleid nog maar zeer ten dele voorwerp van vrije onderhandelingen
tussen individuele werkgevers en werknemers. De arbeidsmarkt is dienten-
gevolge in hoge mate geinstitutionaliseerd geraakt. Voordien -de periode
van de 'afwezige' overheid en de niet-georganiseerdheid van de werkge-
vers en werknemers (de periode vOOr 1870)- was er sprake van de niet-
geinstitutionaliseerde, de vrije arbeidsmarkt.

     In algemene zin

kan institutionalisering worden omschreven als *de bewus
te poging tot of het onbewust _pro-ces van verduurzaming van normen,
waarden en doelstellinged, die in de meest vergaande vorm hun weerslag
vinden in een structuur' (Van Voorden 1976:71). Projecteren we het begrip
institutionalisering op de arbeidsmarkt dan moeten we allereerst constate-
ren dat we op de arbeidsmarkt van doen hebben met bewuste vormen van
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institutionalisering. Een dergelijke constatering is een logisch uitvloeisel
van onze eerdere conclusie dat de arbeidsmarktpartijen doelgericht of
strategisch handelen; het gedrag van de arbeidsmarktpartijen wordt ge-
kenmerkt door een doelbewuste gerichtheid op de realisatie van de eigen
doelstellingen.

Institutionaliseringsprocessen op de arbeidsmarkt vinden hun oorsprong in
de feit dat het marktproces (lees: de ongehinderde werking van het
marktmechanisme op de arbeidsmarkt), niet altijd bevredigend werkt. De
uitkomsten van het marktmechanisme kunnen gemakkelijk disharmonieren
met de voorgestane doelstellingen. Tot deze conclusie kwamen de arbeids-
marktpartijen al vrij vroeg na hun verschijnen op die arbeidsmarkt 'de
werking van marktkrachten op de arbeidsmarkt verdient inperking, insti-
tutionele beheersing is noodzakelijk' (Ter Hoeven 1972:28). (Let wel: deze
eensgezindheid bestond en bestaat louter en alleen ten aanzien van de
noodzaak van institutionele beheersing; ten aanzien van de institutionele
beheersingsformule zelf, de inhoud van de regelgeving, bestond en bestaat
er veelal geen overeenstemming, een verschil van mening dat teruggaat op
de verschillen in doelstellingen van de arbeidsmarktpartijen). Institutio-
nalisering van de arbeidsmarkt heeft zowel voor werknemers als voor
werkgevers voordelen. Het 'instituut' collectieve arbeidsovereenkomst en
het verschijnsel arbeidsmobiliteit kunnen wat dit betreft als voorbeeld
dienen.

Voor werknemers ligt de betekenis van de collectieve  arbeidsovereenkomst    \\
in.hhr machtsneutraliserende, arbeidsmarktvervangende, inkomensbescher-  I j
mende, inkomensverdelende en rechtsontwikkelende functie (Fase 1982: 15). VDoorde c.a.o. en de c.a.0.-onderhandelingen wordt de werkgeversmacht
geneutraliseerd. Door uniformering van arbeidsvoorwaarden beconcurreren
werknemers elkaar niet meer bij het verwerven of behouden van een
baan. Werknemers zijn voorts gedurende een bepaalde periode verzekerd
van een vastgesteld inkomen. Door c.a.0.-onderhandelingen komt tevens
het loonniveau op een hoger peil te liggen dat bij individuele onderhande-
lingen haalbaar lijkt. Ongerechtvaardigde loonverschillen _jord -door
obiectieve maatstaven in de c.a.0. voorkomen (functieclassificatiesyste-
men). Tenslotte irdE-c,1.0.-liiotor voor het aanzwengelen en verbreiden
van sociale maatregelen. De voordelen voor de werkgevers zijn samen te 1
vatten als de pacificerende, programmerende, ordende, stabiliserende en J
mededingingsregulerende werking van de c.a.0. (Fase 1982:14). De c.a.0.
doet gedurende haar looptijd arbeidsrust ontstaan (vredesplichtclausule). 1
De c.a.0. stabiliseert de loonkosten gedurende een bepaalde tijd. Produc-
tieplanning wordt daardoor minder onzeker. Ook kunnen belonings- en
functieverhoudingen binnen onderneming of bedrijfstak worden geharmoni-
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seerd. Het bestaan van c.a.0.'s brengt voorts continuiteit aan in het ar-
beidsvoorwaardenbeleid. En verder behoeven werkgevers elkaar geen con-
currentie meer aan te doen op de arbeidsmarkt door de lonen als lokmid-
del te gebruiken.

129 _allocatie van arbeid over economische activiteiten komt via ar-
beidsmobiliteit tot stand. Wanneer de vraag naar arbeid toeneemt bij
gelijkblijvend aanbod zal het loon, de prijs voor het produkt arbeid, stij-
gen. Dit lokt bepaalde gedragingen uit. Op de arbeidsmarkt zullen de
aanbieders van arbeid zich bewegen in de richting waar zij het hoogste
loon voor hun arbeid kunnen krijgen. Bij een tekort aan arbeidskrachten
kan aldus een werkgever arbeid aantrekken door zijn lonen te verhogen.
Middels hogere lonen kan hij ook zittende arbeidskrachten meer aan het
eigen bedrijf binden. Echter, juist om te voorkomen dat alle arbeid volle-
dig mobiel is, zijn er in het verleden allerlei regels en procedures ge-
groeid, zoals het ontslagrecht en het vermijden van een volledig marktbe-
paa (ie_loonvorming. Deze regels en procedures hebben enerzijds tot doel
de werknemers te beschermen opdat zij niet ongewild tot speelbal worden
van korte termijnschommelingen op de arbeidsmarkt. Anderzijds zijn veel
van deze regels door bedrijven (werkgevers) zelf ontworpen om te voor-
komen dat zij met een plotseling tekort aan personeel geconfronteerd
worden, dan wel met een situatie waarbij veelal door het bedrijf zelf
opgeleide kernmedewerkers door een ander, rijker bedrijf worden wegge-
kocht (het verschijnsel van 'brain drain').

1  Institutionalisering verwiist   naar een beleid  op_ de _arbeidsmarkt metals

 
doel inperking, belemmering of zelfs vervanging yan_de tmditionele wer-
king van de marktkrachten (Kerr 1959:351). Het beleid, zoals dat wordt
gevoerddoor werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en de_over-
heid richt zich op de bepaling van de werkgelegenheid, op de arbeidsom-
sAndigheden, 02 regels die intreding, bewegingen op de arbeidsm-8rkt en
uittreding beinvloeden en op de zetting van de lonen en uitkeringen.
Naarmate de doglstellingen   vAn _de   marktdeelnemers   of   de-- 9-v 11!-eid_le_
sterk divergeren van de uitkomsten van de arbeidsmarkt, kunnen, afhan-
kelijk van het al dan niet vervuld zijn van enige voorwaaiirdiCinstitutio-_
naliseringspectssen op galls _komen, die er Of toe leiden dat marktstruc-
tuur en marktmechanisme gaan functioneren overeenkomstig de gewenste
doelstellingen, Of dat het marktgebeuren wordt ingekort op die aspecten,
waarin het onwenselijk wordt geacht te functioneren. Het is daarom dat
we in Nederland (en elders) te maken hebben met een 'gestructureerde
arbeidsmarkt' (Vissers/De Vries/Schepens 1986:6), een markt waarbij  spra-
ke is van een beheerste aanpassing van vraag en aanbod. Grote delen van

het bedrijfsleven en ook een groot aantal werknemers zijn meer gediend
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met een dergelijke beheersbare, geplande aanpassing dan met abrupte, niet
voorziene aanpassingen tussen vraag en aanbod. Alhoewel de bestaande
regels en procedures door de jaren heen kunnen veranderen, worden ze
niet volledig afgeschaft. Afschaffing is namelijk in strijd met het eigenbe-
lang van de partijen. Deze constatering geldt ook voor het hedendaagse
streven naar de 'flexjbeje' arbeidsmarkt

*In politiek-normatief opzicht kan worden gesteld dat een volledig
vrije arbeidsmarkt, zo dit mogelijk zou zijn, thans door geen van de
politieke partijen en maatschappelijke organisaties wordt geambieerd.
Het politieke debat gaat over de mogelijkheid en wenselijkheid van het
introduceren, afzwakken of versterken van marktbeginselen in het
arbeidsbestel. De begrippen perfecte arbeidsmarkt en arbeidsmarktim-   1 2
perfectie hebben dan ook niet meer dan een heuristische waarde' (WRR    
1987:49).

Weiss komt tot een soortgelijke conclusie: 'Zelfs als het management in
zijn strategieen streeft naar meer deregulering, meer flexibilisering en
meer individualisering, geldt dit slechts tot op zekere hoogte' (1987:77).

In navolging van Lambers (1958) kunnen een tweetal vormen van instituti-
onalisering worden onderscheiden: de interne en de externe institutiona-
liserin.

-    \ Interne institutionalisering\ heeft zowel als de externe institutionali-
sering tot doel de uitkomst van de werking van de marktstructuur en het
marktmechanisme te wijzigen door binding van de marktpartijen aan een
bepaald gedragspatroon. Elk van beide institutionaliseringsvormen beoogt
deze wijziging van het resultaat te bereiken door maatregelen, die via het
instrument van de markt tot uitwerking moeten komen. Het verschil tus-
sen interne en externe vormen van institutionalisering is allereerst gele-
gen in de doelstelling. De interne institutionalisering heeft een marktpar-
tijdige doelstelling. Interne institutionaliseringsprocessen worden op gang
gebracht door de belanghebbende marktpartijen (werkgevers- of werkne-
mersorganisaties) met het oog op hun specifieke doelstellingen. Het gaat
daarbij in eerste aanleg om het vervullen van de specifieke doeleinden
van beide partijen of van tan partij. Partijen binden zich tegenover el-
kaar, al of niet daartoe door de andere partij gedwongen, om een bepaald
gedragspatroon op de arbeidsmarkt te volgen. Interne institutionalisering
verschilt echter niet alleen in haar doelstelling van de externe instituti-
onalisering, maar ook in de aard van de regelgeving, de wijze van forma-
lisering. Interne institutionalisering leidt tot afspraken die zijn neergelegd
in de vorm van niet-wettelijk vastgelegde regels -'een code van niet
contractuele waarden, die vrijwel onuitgesproken blijft' (Ter Hoeven
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1972:27), bijv. de afspraak dat de lonen niet volledig op de prestaties van
de werknemers zullen worden afgestemd-, alswel expliciete afspraken  met
een afdwingbaar karakter. de collectieve arbeidsovereenkomst.

Externe institutionalisering is die vorm van institutionalisering die
/ wordt gedraBen door de overheid, als een boven de partijen gesteld or-

gaan. Externe institutionalisering heeft een collectieve verantwoordelijk-
heid als doelstelling: ze is gericht op het doen werken van de arbeids-
markt volgens normen, ontleend aan het algemeen belang (bijvoorbeeld de
in een maatschappij vigerende opvattingen met betrekking tot het milieu,
de inkomensverdeling, sociale uitkeringen, enz.). In de externe institutio-
nalisering worden de gedragsalternatieven op de markt beperkt overeen-
komstig bepaalde *overall', meestal maatschappelijke doelstellingen. Exter-
ne institutionaliseringsprocessen worden niet alleen geinitieerd door de
overheid, ze worden ook geformaliseerd door de overheid. De gedragsregu-
lering die hiervan het gevolg is in wettelijke vorm vastgelegd: de arbeids-
wetgeving.

De partijen oefenen constante druk uit om de bestaande institutionalise-
ringsformule te wijzigen of te behouden. Men wil de regelgeving naar zijn
hand zetten, conform de voorgestane doelstellingen. Het 'spel van dreigen
en bluffen' (Pen 1950:201) vindt dan ook zijn neerslag en zijn uitkomst in
de bepaling en de beinvloeding van de institutionaliseringsformule. pe
werkgevers- en de werkneme-rsorganisatie oefenen als pressiegroepen druk
uk op_ elkaar en  op de overheid  om (A beheersingsformule  op  hun per-
sgonlijke wensen af te stemmen. Voor de interne institutionaliseringspro-
cessen lijkt zulks voor de hand liggend, daar het meestal -uitgezonderd
de periode van geleide arbeidsvoorwaardenvorming- de partijen zelf zijn
die zorgdragen voor de invulling er van. In een 'spel van dreigen en
bluffen' zal elke partij zoveel mogelijk van zijn doelstellingen wensen te
realiseren. Echter ook externe institutionaliseringsprocessen zijn voorwerp
van constante pressie van de belangengroeperingen. Het zou namelijk van
een groot simplisme getuigen indien we de bestaande wetgeving, in casu
de arbeidswetgeving, zouden beschouwen als hat antwoord op d6 maat-
schappelijke onwikkelingen. Machiavelli wees reeds  in   1538  op het tegen-
deet

'In iedere republiek bestaan twee verschillende levensvormen, die van
het volk en die van de heersende klasse, en alle wetgeving is het
resultaat van de botsing tussen die twee' (1981:113).

Een bepaalde overheidsmaatregel is nooit het enig mogelijke antwoord op
de maatschappelijke ontwikkelingen. Recht ontstaat niet in een maat-
schappelijk vacuom. Integendeel. Voorafgaande aan die beslissing laten de
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maatschappelijke organisaties hun invloed op de besluitvorming gelden.
Valkhoff spreekt in dit verband over de 'vermaaischappelijking van het
recht' C1938): de bestaande wetgeving is het eindresultaat van een maat-
schappelijk proces van beinvloeding en overreding. Het besluitvormings-
proces mondt telkens uit in een formele beslissing van regering en parle-
ment, waarbij het nieuwe recht wordt vastgesteld. Voorafgaand aan die
beslissing doen verschillende groeperingen en instanties, zoals politieke
partijen, vakorganisaties en departementen hun invloed op de besluitvor-
ming gelden. Er is sprake van een besluitvormingsproces, waarin partijen
proberen hun eigen visie op het recht te realiseren. Om inzicht te krijgen
in de maatschappelijke processen waarin het recht ontstaat is het dus
nodig na te gaan wie de partijen zijn die aan het besluitvormingsproces
deelnemen of daar invloed op uitoefenen, en voorts welke belangen en
doelstellingen daarbij in het geding zijn (Van Peijpe 1985:38). Ook ten
aanzien van externe institutionalisering geldt aldus dat de partijen gericht
zijn 6n in staat zijn de beheersingsformule te beinvloeden.

Samenvattend kunnen we concluderen dat het begrip institutionalisering
van de arbeidsmarkt verwijst naar het ontstaan en bestaan van een veel-
heid van regels en procedures, die erop gericht zijn de marktwerking te
beinvloeden, in te perken of zelfs te vervangen. Deze regelgeving komt
tot stand tussen de georganiseerde marktpartijen en/of tussen deze en de
overheid. Het proces van 'dreigen en bluffen' verkrijgt op dit niveau
invulling. De werkgevers- en werknemersorganisaties werken bepalingen
ujt voor de regeling van arbeid in dienstverband, dan wet trachten deze
te beinvloeden, conform hun eigen doelstellingen (doelgericht handelen).
Deze bepalingen zijn neergelegd in wetten (de arbeidswetgeving) en in
collectieve arbeidsovereenkomsten, en beinvloeden de werking van het
marktmechanisme op de arbeidsmarkt voor korte of langere tijd. Schema-
tisch kunnen we het voorafgaande als volgt weergeven:
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Schema 3: De gelinstitutionaliseerde arbeidsmarkt

markt

F overheid -1

r----------------71
I georganiseerde marktpartijen 1 1
1 1

I intel·ne positie: Prisoners dilemma                    I      
I bij krappe arbeidsmarkt                                 I

1 11 werkgeversorganisate fil
1 .1
| doelgericht:          1
1 de economische efficiiintie arbeidsmarkt         I

1 - kostenbeheersing                     I   
1 1

1 - ondernemingsautonomie                I

1

1

1 li
1 4. Externe positie               I
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1 1

1                                               1     
                                                      

                                                     1
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1                       1    - --
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1       - immaterible belangenbehartiging             ;    1    |
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Lruime arbeidsmarktL--__________---23|

L
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3.3 Conflictual co-operation

De *conflictual co-operation'-theorie is afkomstig van Furstenberg (1984).
Het zou echter te ver gaan als we spreken van de theorie van FOrsten-
berg, daar diens denkbeelden ook elders zijn uitgedacht, dan wet aanvul-
ling hebben verkregen, al of niet met een verwijzing naar de 'founding
father' (Reynaerts 1977; 1985:3; Van Hoof 1987:182; Kaspers 1984:12; Fase
1980:199).

De 'conflictual co-operation'-theorie vindt haar startpunt in de tussen de
werkgevers- en werknemersorganisaties bestaande belangentegenstellingen,
in de strijdigheid van de doels-telti en van de- belangeiloIganisaties.
Werkgevers- en werknemersorganisaties ontlenen hun bestaansrecht aan
deie belangentegenstellingen. Sterker nog: indien er geen belangentegen-
stellingen zouden bestaan, zou er ook geen reden zijn voor de vertegen-
woordigers van kapitaal en arbeid om zich te organiseren. Zij mobiliseren
belangen en zijn bereid die belangen met de in hun organisaties gebun-
delde macht en met gebruik van de belangrijkste machtsmiddelen te ver-
dedigen. Hun onderlinge_ relatie. is   er   een   van   *een   geinstitutionaliseerd
conflict' (Fase 1980:199).

De 'conflictual co-operation'-theorie kan worden beschouwd als een aan-
vulling op de theorie van Kochan. Diens constatering dat de machtsstrate-
gie de belangrijkste moverende kracht vormt achter het handelen der
arbeidsmarktactoren wordt in deze theorie verder uitgewerkt, en wel door
de aard van de relaties tussen de arbeidsmarktpartijen in de theorie te
betrekkerr de machtsstrategie in het licht van de tussen de arbeidsmarkt-
paftijen bestaande relaties. De theorie constateert dat de machtsblokken
in hun streven naar de verwezenlijking van hun doelstellingen, niet als
volkomen autonome grootheden kunnen optreden. 12e partijen op de ar-
beidAmarkt zijn namelijk, hoe dan ook, bij de concrete verwezenlijking
va-n  hun  uiteenjopende  doelstellingen  en van bun yaak _tvgengestelde  aspi-     
raties ertoe veroordeeld elkaars aanwezigheid_ te Kan-vaarden of _te dulden  I
(Reynaerts 1985:3). Dit tot elkaar veroordeeld zijn van de belangengroepe-
ringen berust op het simpele feit dat de opponent bestaat, existeert, en
dat deze als partij over hulpbronnen beschikt die de ander benodigt om
zijn doelen te verwezenlijken. Op de arbeidsmarkt wordt arbeid verhan-
deld. Het is duidelijk dat daarbij de aanwedjrs, gezien het feit dat ze
niet zelf over produktiemiddelen beschikken, voor het bereiken van hun
doefen On eerste instantie: het verwerven van een inkomen waarmee ze
kunnen voorzien in eigen levensonderhoud en dat van eventueel van hen
afhankelijke personen) van de vragers afhankelijk zijn. Aan de andere
kant_zijn ook de vragers van arbeid voor het bereiken van hun doelen (in
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eerste instantie: de produktieve aanwending van de hun ter beschikking
staande produktiemiddelen) in meer of mindere mate op de aanbieders van
arbeidskracht aangewezen (Van Hoof 1987:182). Daarmee bestaat er op de
arbeidsmarkt een vorm van interdependentie die de partijen dwingt tot
samenwerking, een vorm van samenwerking die kan worden getypeerd als
'conflictual co-operation' (FOrstenberg 1984:615) of *antagonistische codpe-
ratie' (Reynaerts 1977:23).

'Conflictual co-operation' duidt op het verschijnsel dat de partijen ge-_
noodzaakt zijn om met_elkaar in zee te gaan, niettegenstaande het feit
dat  ze op essenti8le punten -tegpngestelde bel»gen bezitten. Tussen  beide
partijen vindt een uitwisseling van ruilpakketten plaats. In dit verband
spreekt men afwisselend van *transacties' (Van Hoof 1987:182), *ruil' (Ter
Hoeven 1972:33), *trade-off' (Van Den Braak 1980:323), 'uitwisselingspro-
cessen' (Hamaker 1978:82), dan wel van een 'do-ut-des'-relatie (Van Der
Ven 1965:24). De wensen van de vakbeweging, samen te vatten in *job-
control' (werkgelegenheid; sociale zekerheid; beloning; arbeidsbelasting)
worden geruild tegen de wensen van de werkgevers, samen te vatten in
'worker control' (bedrijfstrouw; gezagsaanvaarding; loonkosten; arbeids-
prestatie) (Ter Hoeven 1972:34).

Het op elkaar aangewezen zijn der partijen leidt ertoe dat ze hun ver-
wachtingen en hun gedrag in die ruilrelatie steeds op elkaar zullen af-
stemmen. Wanneer de vakbeweging kiest voor loonstijging zal ze bij het
ontwerpen van haar strategie rekening houden met de reactie dat een
dergelijk beleid bij de opponent zal losmaken. De partijen anticiperen
aldus op de effecten die bij hun tegenstrevers door hun opstelling zouden
kunnen worden opgeroepen: het principe van 'onderlinge gedragsconditio-
nerjng' (Reynaerts 1985:3) of 'wederzijdse afstemming' (Van Hoof
1987:183). Het bestaan van het collectief onderhandelingsproces vormt de
belangrijkste indicator voor de wederzijdse erkenning van de noodzaak
van antagonistische cooperatie. Wanneer de andere partij niet zou bestaan
dan wet niet over die hulpbronnen zou beschikken waarvan men als partij
afhankelijk is, vervalt de reden om met die partij te onderhandelen en zal
het collectief onderhandelingsproces, voorzover het bestaat, inhoudelijk
een farce blijken; de onderhandelingsuitkomsten nemen in een dergelijk
geval het karakter aan van dictaten, ze zijn geheel in overeenstemming
met datgene wat de partij zou hebben bereikt, zonder met de ander te
onderhandelen. Meestentijds echter zien de partijen zich genoodzaakt, en
dat dus niet alleen op grond van juridische dwang, om met elkaar te
onderhandelen en om elkaars bestaansrecht te erkennen. Een belangrijk
kenmerk van een 'volwassen' stelsel van arbeidsverhoudingen is dan ook
gelegen in de wederzijdse erkenning van elkaars bestaansrecht
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'In een volgroeid stelsel van arbeidsverhoudingen betwisten de belan-
gengroeperingen elkanders legitimiteit niej meer. Alleen als randver-

* . schijnsel kan het voorkomen dat men aan een bepaalde groepering de
toegang tot de institutionele kanalen van overleg en onderhandeling
ontzegt. Het legitimiteitsvraagstuk is met andere woorden geheel naar
de achtergrond gedrongen' (Reynaerts 1985:3).

Een van de consequenties van het bovenstaande is dat de  ontwerpers'
van deze theorie aan de theorie zelf een optimistisch gevolgtrekking
verbinden. In deze constatering voelen we ons gesteund door Kaspers
(1984:12). In tegenstelling tot theoretici met een negatieve verwachting
ten aanzien van het belangenconflict tussen arbeid en kapitaal -de (neo-
marxistische) visie dat het belangenconflict tussen arbeid en kapitaal zo
fundamenteel is, dat het zonder nieuwe maatschappelijke overkapping niet
werkelijk kan worden overbrugd en dat pogingen om dit conflict bij ge-
drag te reguleren slechts leiden tot een bestendiging van de onderschik-
king van de loonarbeider aan de kapitalistische accumulatie-drift-, wijzen
onderhavige theoretici er op dat op grond van bovengenoemde interdepen-
dentie  de collectieve onderhandelingen een bij uitstek bruikbare methode
is om pluriforme belangen van gedifferentieerde groepen van periode tot
periode met elkaar te verzoenen' (Reynaerts 1977:23). Men baseert   deze
zienswijze op de uit de bestaande interdependentie tussen de arbeids-
marktpartijen voortvloeiende noodzaak van samenwerking, van antagonisti-
sche cooperatie. Door deze coOperatie van tegendelen verkeert de maat-
schappij in voortdurende beweging, is zij steeds op zoek naar nieuwe
verhoudingen en gewijzigde structuren.

Het vertrouwen dat hieruit spreekt zal ons inziens echter vaak beschaamd
worden. Dit houdt verband met het feit dat bovengenoemde vorm van
interdependentie -onderlinge afhankelijkheid ten gevolge van het bestaan
van de opponent  en   het  feit  dat  deze over hulpbronnen beschikt-, relatief
van aard is. De intensiteit van de onderlinge gedragsconditionering zal
namelijk in hoge mate schommelen met de feitelijke of de gepercipieerde
afhankelijkheid tussen de actoren, met andere woorden van de machtsver-
houdingen tussen beide partijen. Daarbij wachten de partijen niet gelaten
af op datgene wat komen gaat. Integendeel. Ze zijn er aan de ene kant
op uit om de tegenpartij zoveel mogelijk in een afhankelijke positie te
brengen, terwijl ze aan de andere kant proberen zichzelf juist zoveel
mogelijk onafhankelijk te maken van de hulpbronnen van de tegenpartij
(Van Hoof 1987:197). Hoe sterker de machtspositie   van een partij   -De
Vroom en Van Waarden spreken in dit verband over *strategische capaci-
teit': het vermogen om zelf strategieen te ontwikkelen en om adequaat op
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strategieEn van de tegenpartij te reageren (1984:664)-, des te autonomer
is het eigen beleid. In dergelijke situaties behoeven de transacties, zoals
deze tot uiting komen in de c.a.0.'s, niet noodzakelijkerwijze te getuigen
van een rekening houden met elkaars belangen, in het meest extreme
geval krijgen ze zelfs het karakter van dictaten.

Achter deze constatering schuilt onze belangrijkste kritiek op de theorie
van Forstenberg c.s. Alhoewel we bovenstaande denkbeelden waarderen in
de zin van een welkome en noodzakelijke aanvulling op de theorieen van
Dunlop en Kochan -geen der beiden theoretici besteedt namelijk aandacht
aan de verhoudingen die tussen de belangengroeperingen bestaan-, achten
we ze ontoereikend. Ter verduidelijking van ons standpunt stellen wij ons
de vraag wat de bovenstaande theorie ons wal, maar bovenal wat deze ons
niet leert? De theorie van  conflictual co-operation' signaleert dat de
Parlilen op de arbeidsmarkt elkaars gevangenen zijn. Het bestaan van de
ene partij beknelt de andere partij in haar optreden. Echter niet alleen
dit simpele feit van het bestian van de ander bemoeilijkt het optreden
van een partij, daaraan is ook het feit debet dat deze opponent over
hulpbronnen beschikt waarvan men als partij afhankelijk is. Beide facto-
ren dwingen tot antagonistische cooperatie. Hieraan verbindt men de
conclusie dat deze dwang leidt tot het rekening houden met elkaars wen-
sen. Maar hoe ver gaat dit rekening houden met de ander? Stopt dit niet
op het moment dat een partij in een machtspositie verkeert, waardoor
deze over de hulpbronnen beschikt waarover de opponent in een eerder
stadium beschikte? Wat belet die partij om de ander dan volledig op de
knieen te drukken en het onderste uit de kan te halen, met andere woor-
den om haar machtspositie te utiliseren? Bovelgeooem-dithepretici houden
volstrekt_Keen_rekenipg   met   het  feit  dat  de   partijen zich onafhankelijk
kunnen maken (of worden) van hun opponent. De mate_waarin een partij
inhoudelijk gehoor geeft  aan die bestaande interdependentie_ is volledig
afhankelijk van haar machtspositie. Hoe groter haar macht, hoe groter de
kans dat het onderhandelingsresultaat conform de doelstellingen van die
partij wordt ingevuld, daarmee het bestaan van het fenomeen van antago-
nistische coaperatie  tot een  inhoudsloze  c-enstatering_ d afterend.  Het
enige waartoe deze theorie aanleiding geeft is hoop, de irrealistische en
ijdele hoop dat de partijen op grond van hun relatieve onderlinge afhan-
kelijkheid tot een onderhandelingsuitkomst zullen worden gedwongen die
overeenstemt met de 'perfecte' arbeidsmarkt. Het is de hoop in het toe-
val!
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De constatering dat de partijen met elkaar moeten onderhandelen, zegt
aldus volstrekt niets over het onderhandelingsresultaat of hoe dat onder-
handelingsresultaat zou moeten uitzien, wit de arbeidsmarkt 'perfect'
kunnen presteren. De reden hiervan is dat de theorie volstrekt geen in-
zicht heeft (en geeft) in de interdependente verbanden op de arbeids-
markt. De arbeidsmarkt kenmerkt zich namelijk niet alleen door interde-
pendentie in enge zin, maar ook en vooral door interdependentie in ruime
zin. Deze vorm van interdependentie eist dat men als partij rekening
houdt met de doelstellingen van zijn opponent, niet vanwege diens be-
staan of vanwege het feit dat deze opponent over de hulpbronnen be-
schikt die men benodigt -deze vorm van rekening-houden-met verdwijnt
namelijk, zoals hierboven betoogd, op het moment dat men in een machts-
positie verkeert-, maar vanwege de doelstellingen-interdependentie die
tussen beide arbeidmarktpartijen bestaat. Deze vorm van interdepe-n-dentie
11yord#_uiteellgezet in de functionele interdependentietheorie.

3.4  De functionele interdependentietheorie

Wat kan een machtige partij beletten om haar opponent volledig op de
knie8n te drukken en het onderste uit de kan te halen, m.a.w. om haar
machtspositie te utiliseren? Zoals we hierboven constateerden kan de
theorie van Furstenberg hierop geen antwoord geven. Het antwoord van
de functionele interdependentietheorie op deze vraag is kort maar krach-
tig: inzicht in de bestaande functionele verbanden op de arbeidsmarkt. Op
grond van inzicht in de interclependente verbanden op de arbeidsmarkt,
zullen ratiorieel handelende en denkend6 arbeidsmarktactoren tot de over-
tuiging (moeten) geraken dat het in hun eigenbelang is, in het belang van
hun eigen doelstellingen, om zich te orienteren op de doelstellingen van
hun opponent. De economisch efficiOnte arbeidsmarkt is niet te realiseren   k
zoilder de bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt, de bestaanszeker-
h id-scheppelde -arbeidsmarkt  is niet  te  realiseren  zonder de economisch  1
efticiTnte arbeidsmarkt: de doeistelling van de economisch effici2nte ar-  1 1
 idsmarkt en de doeistelling van bestaanszekerheid zijn tot elkaar ver- 1
oordeeld. De functionele interdependentietheorie wijst op de irrationele,
economisch ineffici8nte gevolgen van een eenzijdig inzetten op het stre-
ven naar de economisch efficiente arbeidsmarkt -hoe economisch rationeel
is economische efficiency?-, alsook op de irrationele, bestaansonzekerheid
scheppende gevolgen van een eenzijdig inzetten op het streven naar be-
staanszekerheid -hoe bestaanszeker is bestaanszekerheid? De machtsstra-
tegie zal zowel het streven naar de realisatie van de eigen doelstellingen
als de werking van de arbeidsmarkt frustreren.
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De functionele interdependentietheorie stelt zich ten doel een inzicht te
verschaffen in de interdependente verbanden op de arbeidsmarkt. De the-
orie gaat daarbij een stap verder dan andere theorieen. Kochan's consta-
tering dat de machtsstrategie de belangrijkste moverende kracht is achter
het handelen van de arbeidsmarktpartijen wordt hier niet bezien vanuit de
relaties tussen de arbeidsmarktpartijen (FOrstenberg), maar vanuit de
relaties die tussen de doelstellingen van die partijen bestaan: de machts-
strategie in het licht van de tussen de doelstellingen van   arbeids-
marktpartijen bestaande relaties. Hieronder zal worden aangetoond dat het
aan het interdependent karakter van de arbeidsmarkt is toe te schrijven
dat de arbeidsmarktpartijen hun doelstellingen op elkaar moeten afstem-
men -de integrate   strategie-,   ook al ontlenen zij beiden aan de strijdig-
heid van hun uitgangspunten en doelstellingen hun bestaansrecht. Deze
zich op de arbeidsmarkt manifesterende vorm van interdependentie typeren
wij als interdependentie in ruime zin, doeistellingen-interdependentie of
inhoudelijke interdependentie. Deze vorm van interdependentie staat te-
genover de interdependentie in enge zin (FOrstenberg); niet de formele
verhoudingskenmerken staan in de functionele interdependentietheorie
centraal maar de inhoudelijke verhoudingskenmerken. De kernstelling van
onze theorie is de volgende:

Il arbeidsmarkt dient te worde13 begrepen als een functioneel interde-
pendenj verband. De realisatie van de doelstellingen van een bepaaide-
arbeidsmarktpartij is slechts mogelijk indien die partij in haar hande-
len,    in    haar    beleid,    voor    die    gedragsstrategie   kiest    waErbjj_ze    zigh-
inhoudelijk ori2nteert op de doelstellingen van haar opponent. De
negatie   van   de   bestaande   doeistellingen-afhankeli jkheid.  zich  uitend   in
de afzondering van of de eenzijdige ori2ntering op utn arbeidsmarkt-
element,    op    tun    doeistelling,    leidt     tot    het    dysfunctioneren    van    het
totaal. de arbeidsmarkt, en tot de niet-vervulling van de doelstellingen
waarop de partij zich baseert.

Een dergelijke visie komen we ook tegen in het rapport *Ruimte voor
groei' van de W.R.R.:

1
*Indien tot het uiterste nagestreefd, komt elke van de hier gefor-

  muleerde doelstellingen -doelstellingen ten aanzien van inkomens-
en werkgelegenheidsgroei, export, arbeidsproduktiviteit en belasting

4 van het milieu-, in conflict met de andere. Neemt men enige af-
stand van deze extreme waarden, dan blijkt dat de realisering van
de ene doelstelling vaak goed samen gaat met -zelfs een voorwaar-

  de vormt voor- de verwezenlijking van andere doeleinden' (1987:9).
L
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Deze doelstellingen-afhankelijkheid is een gevolg van het interdependent
karakter van de arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt als functioneel interdepen-
dent verband. Het economisch systeem heeft behoefte aan goed gekwalifi-
ceerde en goed gemotiveerde arbeidskrachten, zodat de produktie van
goederen en diensten optimaal kan plaatsvinden. De eenheden van het
sociaal-cultureel systeem kunnen hun taken alleen vervullen wanneer er
een zekere vorm van bestaanszekerheid (in materiele en immateriele zin)
bestaat, waarvoor zij op het economisch systeem zijn aangewezen. Deze
onderlinge afhankelijkheid heeft tot gevolg dat de 'perfecte' arbeidsmarkt
alleen in de synthetisering van economische rationaliteitseisen en be-
staanszekerheidseisen vorm kan krijgen. Er is geen sprake van dat het bij
een 'perfecte' arbeidsmarkt alleen om het aspect van de economische
prikkel gaat. In tegenstelling tot technologische hulpbronnen is de pro-
duktiefactor 'arbeid' niet volkomen economisch-rationeel te beheersen. In
alle fasen van het gebruik van arbeid speelt de motivatie van de persoon
een grote rot. Arbeidsvermogen en arbeidsprestatie blijven altijd gekop-
peld; ze kunnen niet van de persoon, de mens, gescheiden worden (Molle-
mans/Proos 1983:10; Stroosnijder 1983:12). Anderzijds is op de *perfecte'
arbeidsmarkt de economische prikkel niet geheel uitgeschakeld. Op de
'perfecte' arbeidsmarkt wordt noch de zekerheid, de bestaanszekerheid van
werknemers eenzijdig gemaximaliseerd, noch de flexibiliteit, de economi-
sche rationaliteit.

De arbeidsmarkt is een functioneel interdependent verband. Aangrjpings-
punt yoor het blootleggen van de interdepeodente verbanden op de ar-
beidsmarkt vormt het verschij-nsel arbeid zelf. Wanneer we het verschijn-
sel arbeid belichten vanuit zowel werkgevers- als werknemersperspectief
leidt dit tot de volgende omschrijving. Arbeid   verwijst  naar  (1)   het  (wil-
lenl_verrichten of het laten verrichten van bepaaide activiteiten onder
bepaaide  tijdscondities  -de  relatie  arbeidstijd-bedrijfstijd-,  (2)  onder  be-
paaide    geldelijke   condities   -salaris/sociale   uitkeringen-kosten-    en   (3)
older bepaaide arbeidsomstandlgheden -kwaliteit van de arbeid-onderne-
mingsautonomie. Bezien vanuit het perspectief van de arbeid bestaat de
arbeidsmarkt dan ook uit een drietal centr,le_interdependente verbanden:

1. ARBEIDSTIJD - BEDRIJFSTIJD
Aanbieders van arbeid hebben belang bij een zo groot mogelijke tijdssou-
vereiniteit, de mogelijkheid om hun arbeidsduur en arbeidstijden zo in te
richten dat ze genoeg ruimte hebben voor de rollen buiten het economisch
proces, voor vrije tijd. Gestructureerde, gestandaardiseerde of vaste an
korte arbeidstijden passen binnen deze variant van het bestaanszeker-
heidsstreven. De externe verplichtingen waaraan de werkgevers zijn ge-
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bonden eisen daarentegen van die werkgever een optimale benutting van
het produktie-apparaat, terwijl de soepele aanpassing aan de wisselende
condities van de afzetmarkten een zo min mogelijk gelimiteerde beschik-
baarheid van personeel vraagt, zowel wat betreft de lengte van de periode
waarin men beschikbaar is als de tijdstippen waarop. Bovendien is het uit
werkgeversoogpunt noodzakelijk om personeel zo flexibel mogelijk in- en
uit te schakelen.

'Eenzijdig inzetten  op  een zo groot mogelijke tijdssouvereiniteit  zal »n
koste gaan van de economische efficiengy en- dientensev91Be ten koste van
het streven naar bestaanszekerheid zelf. Bestaanszekerheid op de arbeids-
markt is niet te realiseren indien ingezet wordt op verkorting van de
arbeidstijd, zonder de gevolgen hiervan voor de bedrijfstijd te bezien. Dit
zou namelijk betekenen dat bijvoorbeeld bij een arbeidstijd van 4 uur per
dag de technologische hulpmiddelen met nog geen 20% van de maximale
mogelijkheid (potentie) per etmaal benut worden. Een intensieve benut-
ting van kapitaalgoederen, van technologische hulpbronnen, is noodzake-
lijk, wil een onderneming economisch optimaal kunnen presteren. Een
benutting van nog geen 40% -bij een gemiddelde arbeidsduur van 8 uur
per dag en een koppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd- kan eveneens
voor een aantal bedrijven een gemiste kans betekenen, waarmee in feite
ook sprake is van maatschappelijke verspilling. Bil een economisch sys-

teem, dat het schaarste-probleem in heden en toekomst moet oplossen,
past het niet dat de benutting van volledig economisch te beheersen kapi-
taalgoederen voor meer dan 60% c.q. 80% beheerst wordt door vormen van
rationaliteit die niet-economisch zijn. Eenzijdig inzetten op bestaansze-
kerheid bij de strijd om de tijd leidt tot een economisch inefficiente
arbeidsmarkt, tot werkloosheid en dus tot bestaansonzekerheid.

 aartegenover zal het e enzi.Wig_ inzetten op. economische    e f ficiency    n

  koste  gaan  van de bestaanszekerheid en dientengevolge  van het streven      -

Lnaar de economisch efficiente arbeidsmarkt. Deze 'numerieke 1-exibilitelt'
(Atkinson 1984; De Koster 198139; Boos/Nagelkerke 1987:5) wordt voorna-
melijk gekenmerkt door een flexibele (lees: onregelmatige) arbeidsduur.
Variatie in arbeidstijden tot uitdrukking komend in fkxibiliseIing van de
arbeidsduur -deze houdt in dat de gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis
berekend wordt en dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om de per dag,
week of maand gewerkte uren zo over het jaar te spreiden dat men zich
beter kan aanpassen aan fluctuaties in de produktie- en in flexibilisering
van de arbeidsinzet -op- en afroepcontracten, min/max-contracten enz.-,
zijn enkele saillante voorbeelden van een dergelijke flexibilisering.
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Beleidsaanbevelingen in de richting van een meer flexibele arbeids-   
marlEt- moeten kritisch worden gevolgd.    Allereerst moet geconstateerd  1 1
worden dat vanuit organisatie-oogpunt grenzen gesteld zijn aan flexibili-
sering. Deze grenzen vertalen zich naar de organisatie toe in termen van
bestuurbaarheid, realiseerbaarheid, effectiviteit en beheersbaarheid; vele
vormen van flexibilisering blijken in de praktijk ineffectief en moeilijk
beheersbaar en bestuurbaar (Van Ham/Paauwe/Williams 1987:74). Ook het
argument dat flexibele arbeidscontracten ertoe leiden dat meer mensen
aan werk geholpen worden, waardoor de druk op de sociale voorzieningen
afneemt, met alle (positieve) gevolgen van dien voor de sociale lasten-
druk, dient kritisch benaderd te worden. De vele Oexibele arbeidscontrac-  '
ten. bieden immers  in veel gevallen  een  inkoidin  lager  dan  het  voor  de
betrokkene geldende minimumloon. De overheid zal de taak krijgen het  I
inkomen tot dat sociale minimum aan te vullen. Op termijn leiden flexibe-
le arbeidsrelaties louter en alleen tot een verschuiving in de zekerheids-
uitgaven van loondervingsuitkeringen naar sociale voorzieningen; een
verschuiving van de loondervingsfunctie van de sociale zekerheid naar de
minimumbehoefte-functie van de sociale zekerheid (Boos/Nagelkerke 1987).
De overheid zal op grond van het feit dat de werknemers middels flexibe-
le arbeidscontracten minder verdienen vervangende en aanvullende uitke-
ringen moeten verstrekken. De sociale lastendruk zal hierdoor niet afne-
men. Flexibele arbeidscontracten zullen voorts de motivatie van de betref-
fende_werknemers  niet ten goede komeo,  met alle gevolgen  van  dien  voor
de arbeidsproduktiviteit. Deze arbeidsproduktiviteit wordt ook negatief
beinvloed daar de werknemers structurele werkervaring missen; ze moeten
steeds weer opnieuw ingewerkt worden. Daarnaast zal het op grote schaal
invoeren van flexibele arbeidscontracten het gevaar van vraaguitval ver-
groten, terwijl de aandacht voor de verbetering van de intrinsieke werk-
aspecten wordt afgeleid. Verbetering van arbeidsinhoud- en omstandighe-
den wordt immers minder dwingend door meer tijdelijke arbeidsplaatsen en
meer frequente wisseling van bezetters van arbeidsplaatsen (Van Voorden
1985a:48; 1986:312). Een stijging van de ziekteverzuimcijfers en van de
ar_bejdsongeschiktheidscijfers, alsmede een lagere arbeidsproduktiviteit en
d-e groei van het aantal moeilijk vervulbare vacatures zullen hiervan het
gevolg zijn. Eenzijdig inzetten op economische efficiency in de strijd om
de tijd leidt tot bestaansonzekerheid op de arbeidsmarkt en dus tot een
economische inefficiente arbeidsmarkt.

33BELONING - KOSTEN
»»($ dit niveau staat de loonpe#t(ek-gentraal.  De loonpolitieke doelstellin-
gen van de arbeidsmarktpartijen lijken op het eerste oog strijdig. Vanuit
 erkgeversoogpunt bezien vormen de lonen de belangrijkste kostencompo-
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'tent. De lonen vormen gen belangrijk onderdeel van de produktiekosten._
In de internationale concurrentie speelt het nationale loonpeil-een belang-

I rijke rol. Lonen bepalen het winstniveau van de afzonderlijke ondernemit
gen en de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemingen op de
internationale markt.  Voor de huishouderJ  zijn de lonen te beschouwen
als bestedingscategorie; ze zijn in hoge mate bepalend voor de leefwijze
en  de  bestaanszekerheid  van de loonafhankelijken,_ de huishoudens.  De
lonen, de salarissen behoren aldus vanuit de werkgever gezien tot de
kosten, voor de werknemer vormen lonen en salarissen inkomen. Het is
daarom dan ook niet verwonderlijk dat de werkgeversorganisaties een
gematigde loonontwikkeling nastreven (de doelstelling van lage lonen),
terwijl de vakvereniging inzet op verhoging van de loonsom (de doelstel-
ling van hoge lonen):

'Werknemers mikken op een zekere continue stijging van het reeel be-

< steedbare

loon ('target net real wage') ..., (terwijl) de werkgevers, mits

sprake is van een bevredigend geacht winstniveau, minimaal een hand-
having van de winstquote beogen. Dit houdt in dat de stijging van de
reale arbeidskosten niet boven de arbeidsproduktiviteitsruimte uit mag

< gaan' (C.E.D. 1987:35).

De mate waarin partijen erin slagen hun respectievelijke loondoelstellin-
gen te verwezenlijken is afhankelijk van de bestaande machtsverhoudin-
gen: 'Het proces van inkomensvorming wordt voortdurend beinvloed door
machtsfactoren' (S.E.R. 1983:13). Tussen beide doelstellingen bestaat ech-
leI een_onlosmake-lijk verband, een vorm van interdependentie die zich op
pijnlijke wijze openbaart op het moment dat men zich als partij alleen
maar orienteert op de realisatie van de eigen loonpolitieke doelstelling: de
maghlstrategie. Een dergelijke strategie blijkt een irrationele, in strijd
met de eigen -doel-tellingen zijnde strategie; het eenzijdig inzetten op de-
doelstelling  van  hoge  of  lage -Ionen-ial onherroepelijk leiden  tot  een
scheefgroei op de aLb ldsmarkt en een.#<661*mar*toiitwikkeling.genereren
die strijdig is met die voorgestane doektellil)& 1 zelf.

Verkeert de werknemersprganisatie in een machtspositie -Schouten (1980)
spreekt in dit verband over 'monopolielaborisme', Van Meerhaeghe (1980)
over 6de vakbondsstaat'-, dto lijkt het vanuit vakbondsoogpunt rationeel
dat men zich ricllt op het verhogen van helleonpeil:

*Waarom zouden de vakbonden geen hogere looneisen stellen als meer
arbeid gevraagd wordt dan beschikbaar is? Zij zouden dan immers
minder loon voor hun leden vangen en geconfronteerd worden met
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ontevreden ondernemers die almaar klagen dat zij geen voldoende
arbeidskrachten kunnen vinden' (Schouten 1986:32).

Eghter, deze politiek van hoge lonen zal op den duur een negatieve in-
vloed uitoefenen op de werking van de arbeidsmarkt en op de door de
vakbond zelf voorgestane doelstellingen. Ten gevolge van de bestaande
interdependentie tussen lonen en kosten, openbaart zich een discrepantie
tussen de bedoelingen van de rationeel handelende vakbonden en de uit-
komsten van hun gedrag. De politiek van hoge lonen leidt op termijn tot
de actualiteit van het aanbodmodel. De reBle winsten zullen metteojjd
door de hoge lonen worden aangetast. De rendementserosie leidt ertoe-
afgezien   van vele faillisementen-,    dat de ondernemers   niet meer langer
(kunnen) investeren, ondanks de blofiende afzetverwachtingen. Het ont-
bliken van investeringen zal ten koste gaan van de werkgelegenheid (een
vakbondsdoelstelling), de stijgende werkloosheid gaat ten koste van de
loonontwikkefing (een vakbondsdoelstelling); de krappe arbeidsmarkt gaat
qyer in een situatie van werkloosheid en lage lonen.

Waartoe leidt de  rationaliteit' van de politiek van hoge lonen nog meer?
Tot een wisseling van de macht. De politiek van-hvga-lonen genereert een

_arbvidsmarktsituatie _diein._het voordeel is vande  werkgevers,  door
Schouten (1980) getypeerd als TiEHopoliekapi lisme'. Het monopolieka-
pitalisme blijkt de logisch endogene opvolger van hetcmgnopolielaborisme,1
de positieve loonimpuls wordt ter zijner tijd logischerwijze opgevolgd
door een negatieve loonimpuls (Schouten 1986:68) [10]. Zonder dat er van
buitenaf op de arbeidsmarkt veranderingen inwerken (exogene wijzigin-
gen), zal de arbeidsmarkt veranderen en wel ten gevolge van het optreden
van de arbeidsmarktpartijen zelf, in casu ten gevolge van de politiek van
hoge lonen van de vakbeweging. Ongeacht of de machtspositie van de
werkgevers endogeen dan wel exogeen bepaald is, geldt voor de werkge-
versorganisatie mutatis mutandis dezelfde logica als voor de machtige
vakbeweging. Verkeert de werkgeversorganisatie in een machtspositie dan
lijkt_het _vanuit werkgeversoogpunt rationeel  om  in te zetten  op  een  poli-
ffek-van-J.age lonen en hoge prijzen. Een andere loonpolitiek leidt immers
tot minder winst

 Waarom zouden ondernemers vragers in de 'queue' laten staan voordat
zij aan de beurt komen voor levering van de gevraagde goederen, als
zij dit kunnen voorkomen via prijsverhogingen? Zij zouden dan immers
minder winst maken en ontevreden klanten kweken' (Schouten 1986:32).
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Echter ook onder het monopoliekapitalisme openbaart zich, ten gevolge
van de bestaande interdependentie tussen lonen en kosten, mettertijd een
discrepantie tussen de bedoelingen van de rationeel handelende werkgevers
en de uitkomsten van hun gedrag. De lage loonpolitiek en de politiek van
hoge prijzen leidt tot de actualiteit van het vraagmodel. De ondernemers
zullen worden geconfronteerd met vraaguitval; de consumenten zullen ten
gevolge van de werkgeverspolitiek over onvoldoende koopkracht beschik-
ken. De ondernemers zullen hun produkten niet meer kwijtraken. Op
grond van dit gegeven zullen zij minder winst (een werkgeversdoelstelling)
maken, waardoor zij,  mede in het licht van de toekomstige afzetverwach-
tingen, zullen moeten beslissen om minder te investeren. De werkgelegen-
heid zal hierdoor, in samenhang met de door dalende winsten bewerkstel-

<-ligde faillissementen, aangetast worden [11].

-1 Functionele interdependenties in de verhouding *beloning-kosten' openba-
ren zich ook op ten aanzien van de voorgestane beloningsvorm.

Bevindt de vakbeweRing zich in een machtspositie dan lijkt het ratio-
neel dat ze eenzijdig inzet op haar doelstelling 'gelijk loon voor gelijk-
waardig  werk',   de   solidaristische   of   geco6rdineerde   loonpolitiek:  *bij   de
Nederlandse vakbeweging bestaat principieel bezwaar tegen het afstemmen
van de lonen op de schaarsteverhoudingen' (Hartog 1982/3:77). Echter, ten
gevolge van de bestaande interdependentie tussen lonen en prestaties zal
een dergelijke loonpolitiek zich op de lange duur tegen de werknemers
zelf keren; het beleidsmatig doorbreken van de relatie tussen schaarste en
beloning, alsook tussen prestatie (van onderneming en/of werknemer) en
beloning, zal zich op termijn onherroepelijk wrekenc !IR  Skomt een
dergelijk beloningssysteem niet tegemoet aan datgene wat ae werknemers
zelf als eerlijk en rechtvaardig ervaren, met alle gevolgen van dien voor
hun tevredenheid. Hermkens en Van Wijngaarden (1977) constateren in dit
verband dat de Nederlandse werknemer met name de persoonsgebonden
factoren *ijver, inzet en kwaliteit van het werk', maar ook de functiege-
bonden factoren 'belangrijke beslissingen en financiele risico's' een cen-
trale rol toedenkt wanneer beloningen moeten worden vastgesteld (zie
ook: Raay/Von Grumbkow 1982/3; Von Grumbkow 1982; Wijngaarden  1983).

C De ontwikkeling van de werkgelegenheid zal ten gevolge van een derge-
lijk beloningssysteem negatief beinvioed worden en dat vooral omdat een
dergelijk systeem het loon de allocatieve functie ontneemt door de afwe-
zigheid van de mogelijkheid om te differentieren. Allereerst zal de werk-
gelegenheidsontwikkeling negatief beinvloed worden door een lage arbeids-
produktiviteit, als gevolg van de onder werknemers ontbrekende motivatie
om beter te presteren: waarom zou men harder werken als men daarmee
toch niet meer kan verdienen? Daarnaast draagt een stagnerende arbeids-
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mobiliteit bij tot deze ontwikkeling: waarom zou men elders een baan
accepteren als men er netto financieel toch bijna niet op vooruit gaat,
gezien het 'gelijk loon voor gelijkwaardig werk'-principe. Tenslotte speelt
in deze ontwikkeling ook een factor aan werkgeverszijde mee: bedrijven
die een tekort aan personeel hebben kunnen onder dit beloningssysteem
hun grotere behoefte aan personeel niet in hogere lonen vertalen, waar-
door ze moeilijk aan personeel kunnen komen. Het gevolg is dat men de
geplande investering achterwege laat of (nog) meer in machines gaat
investeren. Een andere mogelijkheid voor werkgevers is de vlucht in het
zwarte circuit; vele werkgevers zullen vanuit de behoefte aan personeel
zwarte lonen gaan uitbetalen.

Bevindt de werkgevesorganisatie zich in een machtspositie dan lijkt het
rationeel oni als organisatie eenzijdig in te zetten op 8-editferentleerde
loonpolitiek (winstdeling, prestatiebeloning). Ook de eenzijdigheid van
deze   loonpolitiek  zal   zich  op  den duur wreken. Alle EER) is deze strategie
ge8nt op de discutabele overtuiging dat de werknemers zich in hun (ar-
beidsmarkt)gedrag volledig laten leiden door de geldelijke prikkel, het
loon. Loonverschillen blijken echter in de arbeidsmarktpraktijk verre van
allesbepalend te zijn voor het gedrag van de arbeiders. Loonverschillen
spelen, vanwege het feit dat de arbeidsmarkt uit mensen bestaat, altijd
hun rol onder 'de ceteris paribus clausule' (Hartog 1982:79). Dit blijkt o.a.
uit een grotendeels afwezig verband tussen arbeidsmobiliteit en loonver-
schillen. Er zijn diverse oorzaken aan te seven voor de geringe invloed
v&B_laanx&[Aghillen  op -arbeidsmobiliteit ( j· kenmerken  van de arbeids-
markt zelf. De informatie 6 beperkt en de mar-kt is ondoorzichtig; 16-on-
verschillen  zijn de werknemer vaak onbekend;.(2)  loon  is  slechts  een  van
de arbeidsvoorwaarden. Rechtszekerheid, baanzekerheid, pen-sioenrechten,
 Beidsomstandigheden zijn evenzeer bepalend voor het gedrag van de
werknemer terzake; <(3)) veranderen van baan eist vaak offers, zoals het
opgeven van een vertrouwde omgeving, financiele en sociaal-psychologi-
sche problemen rond verhuizing, verandering van school en baan voor
kinderen en partner;  (4 het aanbod  kan  vaak niet reageren, althans  niet
op korte termijn. M8Siliteit viaagt scholing, herscholing en/of verhuizing
en zo'n proces kost tijd (De Galan 1980:217). Op de lange duur zal het in
spanning met bestaanszekerheid staande differentiatiebeleid een negatieve
uitwerking hebben op de werkgeversdoelstellingen zelf. Het tnt_grote
inkolixing<Hie„-verschjllen aanzettende loonbel id zal onder-
meer tot arbeidsonrust leiden met alle gevolgen van dien voor de arbeids-
produktiviteit'uktief-vermogen van de onderneming of van be-
drijfstak; vele kernmedewerkers zullen door andere bedrijven weggekocht
worden (brain drain); het feit dat arbeiders enorm worden opgezweept
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-prestatie is geld- zal zich vertalen in stijgende ziekteverzuim- en/of
arbeidsongeschikheidspercentages, met alle gevolgen van dien voor de
arbeidsproduktiviteit en de sociale lastendruk. Tenslotte zal de ongeco-

t ordineerdheid  van het gedifferentieerde loonbeleid ertoe leiden dat de
uitkomsten van het micro-economische loongedrag in hoge mate conflicte-
ren met de uitkomsten die macro-economisch verantwoord zijn, met alle
gevolgen van dien.

Ook op het niveau van de inkomenspolitiek, met name zoals die vorm
krijgt middels het sociale zekerheidsstelsel, openbaart zich de interdepen-
dentie tussen beloning en kosten op de arbeidsmarkt.

Een door de vakbeweging afgedwongen solidaristisch sociaal-zeker-
_heidsstelsel, ondermeer tot uiting komend in hoge wettelijke minimum-
lonen en weinig tot geen afstand tussen lonen en uitkeringen, keert zich
tegen de werknemers en hun organisatie zelf. De werkgelegenheid is met
een dergelijk sociaal zekerheidsstelsel niet gediend -de hoogte van de
minimumlonen vormen geen aanlokkelijk perspectief voor de werkgevers
om nieuw personeel aan te nemen; de werknemers zijn te duur-, terwijl
het sociale zekerheidsstelsel aan de aanbodkant gedragingen ontlokt die
wijzen op een vermindering van de gevoeligheid van het macro-aanbod
voor loonvoetverandering -van een dergelijk sociaal zekerheidsstelsel gaan
'disincentives' uit de te geringe afstand tussen lonen en uitkeringen
werkt demotiverend op de arbeidsmarktprestaties en het zoekgedrag van
de werklozen. Daarnaast zal een dergelijk sociaal zekerheidsstelsel vanuit
financieringsnoodzaak bijdragen tot een hoge_Sollectieve ndruk met
alle gevolgen van dien voor de lengte van het 'bruto-netto-traject'. Hoe
groter de wig: de afstand tussen bruto- en netto-lonen, hoe zinlozer het
voor de werknemer is om middels het leveren van betere prestaties dan
wel het wisselen van baan, naar een hoger bruto loon te streven, omdat
door de hoge effectieve marginale belasting- en premiedruk netto weinig
overblijft. Ook de werkloze werknemer zal hierin niet direct een aanspo-
ring zien om zich actief te gaan (om)scholen of om actief naar werk te
gaan zoeken. De hoge marginale tarieven veroorzaken dat brutoloonverbe-
teringen op nettobasis een geringe stimulans tot mobiliteit en scholing
inhouden. Voor sommige groepen vormen de hoge marginale tarieven een
regelrechte uitnodiging om het informele circuit te betreden (zwart wer-
ken). Een grote wig werkt zich ook negatief uit op de werkgelegenheid

.
daar de werknemers ten gevolge  van  de  hoge  belasting- en premiedruk

tvoor de werkgever te duur worden. De wig-problematiek leidt er aldus toe
dat werknemers te veel kosten en te weinig krijgen!.
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Het door werkgevers eenzijdig inzetten op het doelmatigheidsmotief bij de
inrichting van het sociale zekerheidsstelsel -het doelmatig sociaal-zeker-
heidsstelsel-, keert zich evenzeer tegen de voorstanders, de werkgevers,
zelf. Deze inkomenspolitiek, onder meer tot uiting komend in lage of
afwezige minimumlonen en een grote afstand tussen lonen en uitkeringen,
kent een reeks negatieve gevolgen, los van het feit dat de effectiviteit
van een dergelijke 'incentive approach' om bovengenoemde redenen hoogst
twijfelachtig mag worden genoemd. Van een dergelijk sociaal(?) zeker-
heidsstelsel en 'ontkoppelingsbeleid' zal een negatieve inyloed uitgaan op
de   arbeidsmarktprestihes    vanwege _ de   «gatieve   koopkrag tefrecten,    het
als -gdvolg  van de grote inkomensverschillen tussen marktsector en collec-
tieve sector en werkenden en werklozen verkilde politieke- en onderne-
mingsklimaat, het weggezogen worden van werknemers in de collectieve
sector naar de beter betalende marktsector (brain drain), de in vergelij-
king tot het op basis van sociale motieven ingerichte sociale zekerheids-
stelsel puur cijfermatig stijgende werkloosheid ten gevolge van de vergro-
ting van het';Mklitimifworker effect' -mensen melden zich als werkzoe-
kende aan op de arbeidsmarkt omdat ze zich gedwongen zien om het
inkomen van de werkloze partner aan te vullen-, de uit onvoldoende uit-
kering voortvloeiende tendens oneigenlijk gebruik of misbruik van de
sociale voorzieningen te (moeten) maken dan wet op de  zwarte' markt te
gaan opereren -6vanaf een bepaald punt werkt de economische prikkel niet
meer, wanneer men het inkomen, minimumloon of minimumuitkering nog
verder verlaagt. Een meer waarschijnlijke reactie wordt dan werken in
een zwart circuit en/of aanvulling van de onvoldoende uitkering door

  oneigenlijk gebruik of misbruik van de sociale voorzieningen' (Van Wezel

1  1986:31)-, en
een stagnerende arbeidsmobiliteit 'een goed stelsel van

sociale zekerheid vergemakkelijkt het de werknemers op de arbeidsmarkt
bepaalde risico's te nemen. In die zin bevordert zo'n stelsel de flexibili-
teit  van de arbeid' (Kalma 1986:51).

3. ARBEID - ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - ARBEIDSMARKT-
PRESTATIES

Op dit niveau staat de relatie, de functionele interdependentie, tussen de
arbeidsextrinsieke en arbeidsintrinsieke aspecten van het arbeidsbeleid
centraal. De regeling van de positie van de werknemers welke tot stand
komt in het collectief onderhandelingsproces en/of middels wetgeving,
verwijst voor wat betreft de arbeidsextrinsieke aspecten van het arbeids-
beleid naar lonen, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Arbeidsintrinsieke
aspecten van het arbeidsbeleid verwijzen naar zaken als arbeidsomstandig-
heden, inhoud en kwaliteit van het werk, inspraak en medezeggenschap.
Arbeidsintrinsieke arbeidsbeleidaspecten zijn te vangen in het begrip kwa-
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liteit van de arbeid, een paraplu-begrip dat kan worden uiteengelegd in de
volgende dimensies: de inhoud van het werk (aard en niveau van het
werk, de mate van uitdaging), arbeidsomstandigheden (fysieke en psychi-
sche belasting, het optreden van inconvenienten), arbeidsverhoudingen
(toezicht en controle, sociale relaties, zeggenschap) en de arbeidsvoor-
waarden (werkzekerheid, arbeidstijden). Een optimaal werkende arbeids-
markt is alleen dan te bereiken indien beide aspecten van het arbeids-
beleid in het collectief onderhandelingsproces worden uitgewerkt.

Hierboven zagen wij dat de werkgevers en hun organisaties in het_alge-
meen weinig heil zien in de gezamenlijke uitwerking van de arbeidsin»in-
sieke aspecten van het arbeidsbeleid, sterker nog: ze verzetten zich er
veelal tegen, bevreesd al ze zijn voor het verlies van hun machtspositie
in het bedrijf. Werkgevers blijken eerder geneigd om concessies te doen
op het niveau van de lonen (en dus ten nadele van hun eigen winstposi-
tie), dan op het niveau van de bedrijfsvoering. In een machtspositie ver-
kerend zullen de werkgevers dan ook alles in het werk stellen om de ar-
beidsintrinsieke arbeidsbeleidaspecten naar eigen goeddunken in te vullen.
Een dergelijk door de werkgevers veroorzaakt gefragmenteerd arbeidsbe-
/eid zal een negatieve uitwerking hebben op de arbeidsmarkt alswel op de
doelstellingen van de werkgevers zelf:

'Wanneer ondernemers kiezen hoe ze hun arbeidsorganisatie inrichten,
dan geven lonen alleen geen voldoende informatie om tot een optimaal
resultaat te komen. Een vrije markt kan wel, middels flexibele lonen,
een optimale verdeling van de beroepsbevolking genereren over een
gegeven verzameling banen, maar kan geen optimum bereiken in termen
van functie-eisen en arbeidsomstandigheden' (Hartog 1982:76).

Slechte arbeidsomstandigheden (warmte, stof, lawaai, zeggenschap, stijl
van leiding geven) vormen een bron van_ontevredenheid voor werknemers
welke zich veelal zal uiten in_hoge ziekteverzuimcijfers, eln stijging van
de  arbeidsongeschlktheidscijfers  en  lage arbeidsmotivatie,  met  affe-ge*01-
gen van dien voor de sociale lastendruk en de ontwikkeling van d  ar-
bdidsi,roduktiviteit in de betreffende bedrijven en/of bedrijfstakken: 'Ge-
bleken is dat beslissingen zonder inspraak van de werknemers moeilijker
door te voeren zijn dan beslissingen die op een of andere manier in sa-
menwerking met de werknemers tot stand zijn gekomen. Dit is zeker zo
bij de invoering van nieuwe technologieen. Bovendien is het duidelijk
geworden dat er een nauw verband bestaat tussen arbeidsbevrediging en
werknemersparticipatie en dat inspraak een geweldige invloed heeft op de
motivatie   van de werkers' (Weiss 1987:77). Ook kwalitatieve discrepanties
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tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten voor een deel aan
deze politiek van de werkgevers worden toegeschreven. De term kwali-
tatieve discrepanties slaat op het niet op elkaar aansluiten van vraag en
aanbod in termen van kenmerken en voorkeur. Het bestaan van kwalita-
tieve discrepanties uit zich in het zelfs ten tijde van massale werkloos-
heid vOOrkomen van verschillende moeilijk vervulbare vacatures. Tussen de
kwaliteit van de arbeid en knelpunten in de personeelsvoorziening bestaat
een directe relatie. Vele werknemers weigeren het hun aangeboden werk
omdat in het bedrijf of de bedrijfstak waar ze te werk kunnen worden
g steld een bevredigende uitwerking van de kwaliteitsaspecten van de
arbeid ontbreekt (bijv. arbeidsomstandigheden, werktijden, zeggenschaps-
verhoudingen, enz.). Tot slot wijzen we op het feit dat het gefragmen-
teerd arbeidsbeleid, zoals we eerder zagen, veelal aanleiding geeft voor
een 'tegenwichtbeleid' of 'compensatiebeleid: Dit beleid gericht op het
financieel compenseren van ongemakken (inconveni8nten) kan op gespan-
nen voet komen te staan met de loonmatigings- en loondifferentiatiedoel-
stelling van de werkgevers. Beloningsverschillen zijn in een dergelijk
geval de uitdrukking van verschillen in de (on)aangenaamheid van de
banen, in stede van een schaarste- en/of prestatie-indicatie. Dergelijke
beloningsverschillen komen de allocatieve werking van de arbeidsmarkt
niet ten goede.

Bij het ten uitvoer brengen van een tegenwaarde-beleid of geintegreerd
arbeidsbeleid: het corrigeren in plaats van compenseren van genoemde
negatieve arbeidsaspecten, dient men, in casu de vakbeweging, evenzeer
bedacht te zijn op de gevaren die verbonden zijn aan een eenzijdig be-
leid, in casu het sociale arbeidsbeleid. Bij de uitwerking van de arbeidsin-
trinsieke aspecten van het arbeidsbeleid in collectieve arbeidsovereenkom-
sten en/of wettelijke regelingen (arbeidsrecht), dient men rekening te
houden met de grenzen die door de markteconomie, het stelsel van onder-
nemingsgewijze produktie, worden opgelegd aan dergelijke uitwerkingen.
In geval de regelingen van de arbeidsintrinsieke aspecten van het arbeids-
beleid van dien aard zijn dat daarmee het principe van ondernemingsge-
wijze produktie onder druk komt te staan, mag verwacht worden dat een
dergelijke regelgeving -overregulering- zich als aanbodmodel in het gedrag
van de werkgevers zal vertalen. Een overdaad aan overheidsregulering
en/of regelgeving in de collectieve arbeidsovereenkomsten, zal ten koste
gaan van de slagvaardigheid van de ondernemingen. Gebrek aan slagvaar-
digheid zal zich doen gevoelen in de winstcijfers en het investeringsBe-
drag van de betreffende ondernemingen, met alle gevolgen van dien voor
de werkgelegenheidsontwikkeling. Flexibiliteit blijft voor bedrijven onont-
beerlijk. Het draagt bij tot een vergroting van het marktaandeel door een

87



betere dienstverlening, snellere levertijden, betere bezetting van de kapi-
taalgoederen. enzovoort.

Functionele interdependenties in de verhouding 'arbeidsomstandigheden -

 '
arbeidsmarktprestaties' openbaren zich ook op het niveau van onderwijs

-en_technologie. De arbeidsmarkt kan slechts dan optimaal functioneren
wanneer - menselijke hulpbronnen, het arbeidsvermogen,    en    technisclle
hulpbronnen, d.w.z. de in machines en werktuigen belichaamde produktie-
techniek, op elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat men bil de_ont-
wikkeling van technische hulpbronnen steeds rekening houdt met -de  ken-
nis en vaardigheden waarover de arbeidskrachten beschikken_ (met  hun
kwalificaties dus), terwijl men bij de ontwikkeling van menselijke hulp-
bronnen, in de sfeer van opleiding en scholing dus, het oog steeds mede
gericht heeft op de eisen die voortvloeien uit de technologische ontwjkke-
ling (Van Dijck 1987; Van Wezel 1986:24-28). Wederzijdse afstemming van
menselijke en technische hulpbronnen is een conditio sine qua non voor
een perfecte arbeidsmarkt. Het onderwijsbeleid dient een bijdrage te leve-
ren aan de gelijkheid van kansen en aan maatschappelijke verandering.

De eenzijdige orientering op het gelijkheidsstreven leidt tot een situatie
waarbij het onderwijs zich volledig isoleert van de arbeidsmarkt. Onder-
wijs zonder enige arbeidsmarkt-orientatie pat ten koste van de technolo-
gische ontwikkeling en daarmee ten koste van een-andere bestaanszeker-
heidsdoelstelling: de werkgelegenheid. Technologisering kan het hiet stel-
len zonder (relevant opgeleide) werknemers. Werkgevers zullen in boven-
staande situatie op den duur geconfronteerd worden met kwalificatiepro-
blemen: schoolverlaters verschijnen op de arbeidsmarkt zonder toereikend
voor de beroepspraktijk te zijn uitgerust 'Meneer, ze kunnen nog geen
toetsenbord bedienen' (Van Hoof 1987:125). Ook het ontstaan van bepaalde
knelpunten in de personeelvoorziening van bedrijven dient te worden
toegeschreven aan de gebrekkige afstemming tussen onderwijs en arbeid
(bijv. een tekort aan informatici). De technologisering zal tengevolge van
de bovenstaande ontwikkelingen geremd worden, waarmee het bedrijfsleven
zich op den duur negatief zal onderscheiden van de buitenlandse concur-
renten, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheidsontwikkeling.

Er is sprake van technologisch determinisme indien alle leefsferen onder-
geschikt worden gemaakt aan het technologiebeleid. Voor het onderwijsbe-
Teid impliceert een dergelijke eenzijdige accentuering dat de bijdrage die
het onderwijs kan leveren aan gelijkheid van kansen en aan maatschappe-
lijke verandering uit het blikveld verdwijnt, ten gunste van de mogelijke
bijdrage van het onderwijs aan de technologische ontwikkeling. Kan men
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vanuit pragmatische overwegingen vraagtekens plaatsen achter de haal-
baarheid van een dergelijk onderwijsbeleid -men opteert in onderhavig
geval voor een rechtstreekse koppeling tussen onderwijs en arbeidsbestel,
middels vormen van 'manpowerplanning' (de capaciteit van de beroepsop-
leiding wordt in overeenstemming gebracht met de te verwachten perso-
neelsbehoeften) en/of vormen van *curriculumplanning' (de inhoud van de
opleiding wordt afgestemd op de kwalificatie-eisen van de functies waar-
voor wordt opgeleid)-, het bedenkelijke aan een dergelijk onderwijsbeleid
is ook dat het zich uitsluitend richt op de huidige vraagbehoeften op de
-arbeidsmarkt. Het gevaar is dan ook aanwezig dat men dientengevolge de
toekomstige vraagbehoeften negeert, met alle gevolgen van dien. Zelfs in
het onwaarschijnlijke geval dat een dergelijk doelmatig onderwijsbeleid
slaagt, blijft technologisering met handen en voeten gebonden aan het
geestelijk vermogen van de opgeleide en op te leiden werknemers. Het
menselijk vermogen, de menselijke know-how definieert de grenzen van de
technologische ontwikkeling. In het geval de werkgevers deze grens over-
treden zullen ze geconfronteerd blijven met problemen in de personeel-
voorziening; de werknemers kunnen dan eenvoudigweg - dom'(?)weg- niet
beantwoorden aan de door de werkgevers gestelde eisen.

Ook ten aanzien van het_ milieuopenbaart zich de interdependentie tussen
arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktprestaties. Het eenzijdig inzetten op
economische groei gaat ten koste van het milieu, van het behoud van de
condities voor het voortbestaan van de menselijke soort. Een dergelijk
beleid is zowel vanuit sociaal-ecologisch als vanuit economisch oogpunt
volstrekt irrationeel. Naast de wat flauwe constatering dat ook de werk-
gevers mensen (met kinderen) zijn die moeten kunnen ademen, zullen de
door de overheid noodzakelijkerwijs opgelegde herstelmaatregelen voor de
bedrijven hoge kosten met zich meebrengen ('de vervuiler betaalt'), met
alle gevolgen van dien voor de winstpositie van die bedrijven. Daarnaast
zetten de ondernemers met het negeren van milieu-eisen de maatschappe-
lijke waardering van het ondernemen op het spel, met alle gevolgen van
dien voor het ondernemingsklimaat. De maximale economische groei kan
nooit meer zijn dan een maximaal milieubeleid toestaat! Op grond van
zowel sociaal-ecologische als economische motieven -het tegengaan van
concurrentie-vervalsing-, moeten de milieuwetten echter op internationaal
niveau worden geharmoniseerd: een geharmoniseerd maximaal milieubeleid.
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3.4.1  Functionele interdependenties en handelingsstrategieen op de ar-
beidsmarkt

Aangezien de arbeidsmarkt een functioneel interdependent geheel vormt is
de ruimte voor autonoom optreden van de arbeidsmarktpartijen--uit mate
beperkt. de marges zijn smal! De negatie van de bestaande interdependen-
ties zal negatieve gevolgen hebben, zowel voor de prestaties van de ar-
beidsmarkt als voor de respectievelijke doelstellingen van de arbeids-
marktpartijen. Het bestaan van functionele interdependenties noopt tot
afstemming. Hiermee komen we terecht bij de op de arbeidsmarkt en in
de arbeidsverhoudingen te onderscheiden handelingsstrategieen van de
arbeidsmarktpartijen. Yanuit de notie van doelgericht handelende arbeids-
marktpartijen en de erkenning van het op de arbeidsmarkt bestaan van
finctionele interdependenties, onderscheidt de functionele interdependen-
tietheorie een tweetal handelingsstrategieen op de arbeidsmarkt: de inte-
grale en de machtsstrategie.

(1) De machtsstrategie
Macht verwijst in onze theorie naar een handelingsoriOntatie op de ar-

beidsmarkt, een vorm van handelen binnen een functioneel interdependent
verband. Macht als handelingsorientatie moet worden onderscheiden van
het proces van machtsvorming. Machtsvorming behoeft in tegenstelling tot
de machtsstrategie als zodanig geenszins te worden gedisqualificeerd.
Integendeel. Letten we op het ontstaan van de sociaal-economische belan-
genorganisaties in ons land dan geldt daarvoor in algemene zin, dat zij
juist tot stand kwamen in een sociaal-economisch onevenwichtige situatie.
De werknemers trachtten door machtsvorming -'countervailing power'- de
volstrekt scheve sociale verhoudingen rond de eeuwwisseling en in de
decennia daarna te corrigeren. De werkgevers reageerden daarop -en op
de toenemende mate van overheidsinterventie in de sociaal-economische
politiek-, met eigen belangenorganisaties om te voorkomen dat het even-
wicht niet in tegengestelde richting zou worden doorbroken. Kortom, de
sociaafeconomische belangengroeperingen kwamen tot machtsvorming om
een feitelijke of dreigende verbreking van het evenwicht zoveel mogelijk
ongedaan te diaken,  respectie-velijk_ te voorkomen. Echter naast het proces
van vorming van macht is er het feit van het innemen en gebruiken van
machtsposities: de machtsstrategie. Ook al bevat de opkomst en groei van
een belangengemeenschap overwegend positieve elementen, daarmede is
nog niet gezegd, dat een eenmaal bereikte gevestigde positie nu ook
steeds het sociaal-economisch evenwicht ten goede komt. Waar het op
aankomt is het concrete gebruik van macht in een situatie met de concre-
te gevolgdii- daarvan voor de sociaal-economisch ontwikkeling, vanuithet
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gegeven dat de arbeidsmarkt een functioneel interdependent verband
vormt

'Het optreden van sociaal-economische belangenorganisaties is aan-
vaardbaar en dient zelfs positief te worden gewaardeerd wanneer het
ertoe bijdraagt een meer evenwichtige sociaal-economische situatie te
verwezenlijken; een negatieve beoordeling is noodzakelijk indien en
voorzover de uitgeoefende macht deze evenwichtige ontwikkeling ver-
stoort ten gunste van een beperkte groep belanghebbenden en ten
detrimente van een of meer andere groepen' (An-
driessen/Miedema/Oort/Ridder 1976:98).

De machtsstrategie definieren wij als die vorm van doelgericht handelen    
waarbij de actoren zich niet in de positie, in de doelstellingen van hun
tegenpartij verplaatsen. De machtsstrategie impliceert de negatie van de
fynctionele interdependenties. Deze strategie is in zijn (uit)werking te
vergelijken met ideologie8n:

'Ideologie8n ontzeggen mensen hun wezenlijke gelijkheid; zij kennen
slecht aan bepaalde groepen het monopolie van de volwaardigheid toe.
Als mensen rotsvast geloven in een ideologie, dan neemt het vermogen
om andere leed te berokkenen enorm toe. Andersdenkenden worden
ervaren als een blokkering van de heilsroute' (Heijder 1975:205).

Het exclusiviteitskarakter van de machtsstrategie uit zich in het eenzijdig
inzetten op de eigen doelstellingen, in de negatie van bestaande interde-
pendenties op de arbeidsmarkt, met alle (boven beschreven) gevolgen van
dien voor de arbeidsmarkt. Het onderhandelingsproces is dan gericht op
een resultaat, waarbij geen der partijen meent nog verder voordeel te
kunnen behalen (Fase 1980:118). Macht staat tegenover denken, tegenover
inzicht in de ware aard van de arbeidsmarkt. Macht staat tegenover maat-
schappelijk verantwoord denken en handelen: het frustreert de realisatie
van de cultuurwaarden op de arbeidsmarkt. In zijn meest vergaande vorm
leidt de machtsstrategie tot de ontkenning van de interdependentie in
enge zin. De partijen bestrijden in een dergelijk geval elkaars legitimiteit.
Een voorbeeld van een dergelijke, de interdependentie in enge zin nege-
rende machtsstrategie vormt de werkgeverspolitiek van *union bashing'
(Armstrong/Glyn/Harrison 1984:418). Deze politiek is gericht op de uit-
schakeling van de vakbonden, de creatie van een 'trade union free envi-
ronment' (Albeda 1986:10) of 'non-union company' (Reynaerts 1985:20). De
machtsstrategie kan echter ook aanleiding geven tot de negatie van de
inhoudelijke interdependenties. De functionele interdependentietheorie
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heeft voornamelijk deze vorm van negatie op het oog, vooral omdat deze
vorm van negatie zich veel eerder op de arbeidsmarkt zal manifesteren.
Sterker nog: het negeren van de interdependentie in enge zin moet be-
schouwd worden als het 'eindpunt' van de negatie van de interdependentie
in ruime zin.

De machtsstrategie openbaart zich zowel ten aanzien van de door de
georganiseerde marktpartijen bewerkstelligde vormen van interne institu-
tionalisering -door  intercursieve machtsverhoudingen' [12] bewerkstelligde
vormen van interne institutionalisering van machtsstategische aard-, als-
ook ten aanzien van de door de overheid gecreeerde vormen van externe
institutionalisering -door  integrale machtsverhoudingen' [13] bewerkstel-
ligde vormen van externe institutionalisering van machtsstrategische aard.
Zowel de collectieve arbeidsovereenkomsten als de arbeidswetgeving zul-
len in een dergelijke situatie getuigen van een eenzijdige benadering van
de arbeidsmarkt, van een eenzijdig inzetten op de eigen doelstellingen. De
collectieve arbeidsovereenkomsten zullen in een dergelijke situatie het
karakter aannemen van een 'wapenstilstandsovereenkomst' (Fase 1980:119).
De machtsstrategie zal leiden tot de hierboven uitgewerkte vormen van
*Fehirationalisierungen' (Bauer 1931); zowel de werking van de arbeids-
markt als de realisatie van de eigen doelstellingen zal door de machts-
strategie gefrustreerd worden. Machtsstrategisch handelen binnen een
functioneel interdependent verband resulteert  in  de  actualiteit  van  het
organisatiemodek

*Indien het organisatiemodel actueel is, is de mate van solidariteit
tussen de partijen met tegengestelde belangen gering; gevestigde be-
langengroepen voeren dan een beleid waarbij geen evenwicht kan heer-
sen.., het organisatiemodel verwijst naar beperkingen in de onderlinge
afstemming in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid' (Van Wezel
1986:42/98).

Machtsstrategisch handelen behoeft niet noodzakelijkerwijze te resulteren
in een openlijk conflict op de arbeidsmarkt. Als de marktpartijen eenzij-
dig inzetten op de machtsstrategie zijn er in principe situaties denkbaar

* waarbij conflicten uitblijven. Allereerst wanneer er sprake is van machts-
i evenwicht. Stabiele machtsverhoudingen vgorkomen strijd. Zijn partijen

met elkaar in evenwicht en zijn zij zich van deze pariteit bewust, dan
zullen openlijke conflicten zich niet snel voordoen. Omdat in een derge-
lijke situatie de partijen tegen elkaar opgewassen zijn, zou een conflict
grote offers vragen en nauwelijks concessies opleveren. Bij een grote
machtsongelijkheid behoeven evenmin conflicten op te treden. Het kan
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zijn dat een der partijen een dermate groot overwicht heeft, dat de
machteloze partij het niet durft om aan te sturen op een confrontatie en
zich neerlegt bij regelingen, die men eigenlijk niet wil aanvaarden. Het
conflict is een dergelijk geval wel latent aanwezig. Pas als de machts-
posities elkaar naderen worden conflicten manifest, hetzij om de veron-
derstelde machtspositie bevestigd te zien, hetzij om door het conflict de
machtspositie te versterken (Fase 1980:230).

De afwezigheid van conflicten vormt derhalve geen afdoende aanknopings-
Punt voor een conclusie in de richting van de tweede door ons onder-
scheiden handelingsstrategie: de integrale strategie. Deze fout van  hinein-
interpretieren' komt men in de literatuur over de arbeidsverhoudingen
vaker tegen: afwezigheid van conflicten, met name de 'eenheid' die het
gevolg is van een bestaand machtsevenwicht tussen de partijen, zou dui-
den op overeenstemming tussen de partijen [14]. Het uitblijven en de
afwezigheid van conflicten leidt echter slechts tot dan verantwoorde
conclusie, namelijk dat er sprake is van arbeidsrust. Een beantwoording
van de vraag of de partijen de inhoudelijke interdependenties erkennen
(de integrate strategie) dan wet negeren (de machtsstrategie), vereist pen
nadere bestudering van de aard, de inhoud en de kwaliteit van de institu-
tionaliseringsformule. Wat de situatie van machtsevenwicht op de arbeids-
markt betreff is maar een conclusie mogelijk: een evenwichtige machtsba-
lans is een belangrijke, zij het een in niet alle situaties noodzakelijke en
een in geen enkele situatie afdoende voorwaarde voor de integrale strate-
gie! Het is mogelijk dat partijen zich op grond van een bestaand machts-
evenwicht vinden in een bepaalde beheersingsformule die de werking van
de arbeidsmarkt evenzeer frustreert. Machtsevenwicht is namelijk geen
equivalent voor inzicht in de bestaande interdependenties op de arbeids-
markt; arbeidsrust staat niet gelijk aan denken!

(2) De integrale strate-g»
De belangrijkste voorwaarde voor de tweede variant van doelgericht han-
delen: de integrale strategie, is dat partijen inzicht hebben in de functio-
neel interdependente verbanden op de arbeidsmarkt. De integrale strategie
verwijst naar die vorm van doelgericht handelen waarbij de arbeidsma»-
partijen zich in de positie, in de doelstelling-en van hun opponent ver-
plaatsen. De rationele basis van deze non-exclusieve strategie is gelegen
in de wederzijdse erkenning van elkaars afhankelijkheid en de daaruit
voortvloeiende noodzaak tot afstemming van elkaars doelstellingen. De
integrale strategie staat gelijk aan denken, een dergelijke handelingsstra-
tegie vormt een logisch en alhaast dwingend uitvloeisel van het inzicht in
de bestaande doelstellingen-interdependentie. pe integrgle _strategie-Net
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wijst naar maatschappelijk verantwoord handelen en denken: een dergelij-
ke strategie leidt   tot de realisatie   van   de   cultuurwaaIden   op_ dp   arbeids-
markt.

De integrale strategie openbaart zich zowel ten aanzien van de door de
georganiseerde arbeidsmarktpartijen bewerkstelligde vormen van interne
institutionalisering -door intercursieve machtsverhoudingen bewerkstelligde
vormen van interne institutionalisering van integraal strategische aard-,
alsook ten aanzien van de door de overheid gecreterde vormen van exter-
ne institutionalisering -door integrate machtsverhoudingen bewerkstelligde
vormen van externe institutionalisering van integraal strategische aard.
Zowel de c.a.0.'s als de arbeidswetgeving getuigen van een erkenning van
de bestaande interdependenties en dus van een afstemming van de doel-
stellingen op elkaar. de c.a.o. als 'grondwet van de arbeid'; de c.a.o. als
'integratie-kader in het arbeidsbestel' (Van Voorden 1985b); 'de vermaat-
schappelijking van het arbeidsvoorwaardenoverleg' (Van Wezel/Beckers
1987); de arbeidswetgeving als 'organisch arbeidsrecht': 'Arbeidsrecht dat
in samenwerking van de maatschappelijke organisaties zijn bron vindt'
(Slotemaker   1946).

3.5 Conclusies

De functionele interdependentietheorie toont aan dat het in het eigenbe-

lang is van de partijen om elkaars doelstellingen op elkaar_af-te stemmen.
Hiermee wil zeker niet gezegd zijn dat er tussen die partijen geen belan-
gentegenstellingen bestaan. Integendeel. De functionele interdependentie-
theorie vindt haar vertrek- en eindpunt in de erkenning van het bestaan
van fundamentele belangentegenstellingen tussen de arbeidsmarktpartijen.
Waarom zouden deze partijen zich anders organiseren en bestaan? De
arbeidsmarkt bestaat uit doelgericht handelende, op de realisatie van de
eigen doelstellingen gerichte partijen. Leerstellingen die uitgaan van be-
langenintegratie -de corporatistische leerstellingen-, zijn *seinsinadequaat'
(Ter Hoeven 1972:17). Op grond van inzicht in de functioneel interdepen-
dente verbanden, kunnen en moeten die op de realisatie van het eigenbe-
lang gerichte partijen echter concluderen, dat het in hun eigenbelang is
om in te zetten op de integrate strategie.

Als arbeidsmarkttheorie is de functionele interdependentietheorie daarmee
meer dan alleen maar een machtstheorie,_Alhoewel de functionele interde-
pendentietheorie erkent dat_het handelen op de arbeidsmarkt machtsstra-
tegisch van aard kan zijn, daaraan evenals de bestaande machtstheorieen
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de conclusie verbindend dat de arbeidsmarkt moet worden opgevat als een
arena -het arena-metafoor is een geliefd metafoor in de literatuur over de
arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (zie o.a. Van Hoof 1987;
Reynaerts 1985:24; Mok 1975:145)-, erkennen wij ook de mogelijkheid dat
op eigenbelang gerichte partijen voor een andere strategie dan de machts-
strategie kiezen, en daarmee dat het handelen der actoren de potentie
bezit om de arbeidsmarkt in overeenstemming te brengen met de voorge-
stane cultuurwaarden: de arbeidsmarkt a/s Gemeinschaft. 'Gemeinschaften'
zijn het resultaat van gemeenschappelijke overtuigingen en wederzijdse
sympathie. Zij worden gewild vanwege hun intrinsieke waarde en berusten
op   de *Wesenwille' (TOnnies 1887). fartijen, met e/kaar verbonden   door
wederzijdse  afhankelijkheid.  kunnen  als  zil  rationeel_ denken  en  hand-elen,
een oplossing bereiken betreffende hun uiteenlgpende_belangen, niet omdat
ze plotseling voor het algemeen belang kiezen, maar omdat ze op ratione-
le wijze voor hun eigenbelang opkomen. Kunnen de machtstheorieen naar f
hun aard louter en alleen verlangen dat die partijen hun gerichtheid op
het eigenbelang laten varen en kiezen voor het algemeen belang -een 1
beleidsadvies dat gelijk staat aan de oproep tot een mentaliteitsverande-
ring-, de functionele interdependentietheorie eist niet dat die partijen hun
mentaliteit veranderen, maar hun gedrag. Ervan uitgaande dat de partijen
hun gedrag alleen dan zullen wijzigen als dat in hun welbegrepen eigen-
belang is, roept deze theorie de partijen op om grond van hun eigenbe-
lang de machtsstrategie in te wisselen voor de integrale strategie. Ze
behoeft derhalve geen mentaliteitsverandering van de partijen te eisen,
een alhaast  utopische' beleidsaanbeveling; de gerichtheid op het eigenbe-
lang is en blijft de belangrijkste moverende kracht achter het handelen
der arbeidsmarktactoren. De theorie verlanst louter en alleen van de
ar kdsmarktpartijen dat ze rationeel handelen en denken. Dat de partijen
inzetten op hun eigenbelang vormt voor de functionele interdependentie-
1»prie een onomstotelijke realiteit [15].
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4  De arbeidsmarkt en de voorwaarden
voor'perfectie'

Aan de geintegreerde arbeidsmarkttheorie wordt tot slot de taak gesteld
dat ze de niet aan tijd en/of plaats gebonden voorwaarden voor maat-
schappelijke 'perfectie' formuleert de geintegreerde arbeidsmarkttheorie
formuleert de voorwaarden voor een 'perfecte' arbeldsmarkt.

De niet aan tijd en/of plaats gebonden voorwaarden voor de 'perfecte'
arbeidsmarkt worden geformuleerd door Fan Wezel (1985a; 1985b; 1986;

1988). De essentie van de theorie van Van Wezel schuilt, evenals de func-
tionele interdependentietheorie, in de erkenning dat- de arbeidsmarktacto-
ren voor de realisatie van hun doelstellingen op elkaar zijn aangewezen.
De doelstellingen van de arbeidsmarktactoren zijn wederzijds afhankelijk.
De werkgevers -het economisch systeem- hebben behoefte aan goed ge-
kwalificeerde en goed gemotiveerde arbeidskrachten, zodat de produktie
van goederen en diensten optimaal kan plaatsvinden, de werknemers -het
sociaal-cultureel systeem- kunnen hun taken alleen vervullen wanneer er
een zekere vorm van bestaanszekerheid is, waarvoor zij op het econo-
misch systeem zijn aangewezen. Alleen wanneer de doelstellingen beider
organisaties op elkaar worden afgestemd is een 'perfecte' arbeidsmarkt
mogelijk. Alleen in de synthetisering van economische efficiency-eisen en -
eisen van bestaanszekerheid kan de 6perfecte' arbeidsmarkt realiteit wor-
den.

*Op de perfecte arbeidsmarkt wordt noch de zekerheid, de bestaansze-
kerheid van werknemers eenzijdig gemaximaliseerd, noch de flexibili-
teit, de economische rationaliteit. Op de perfecte arbeidsmarkt grijpen
economische rationaliteit en bestaanszekerheid op elkaar in (Van Wezel
1986:24).

Op grond van deze erkenning onderscheidt Van Wezel een drietal arbeids-
marktsituaties:

- ) (1)  08 arbeidsmarktsituatie van flexibilisering zonder sturing. In deze

albeidsmarktsituatie worden de eisen van economische efficiency eenzijdig
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gemaximaliseerd, hetgeen de werknemers tot grote aanpassingen dwingt en
hun streven naar bestaanszekerheid in gevaar brengt. De werkgevers
verkeren in een machtspositie en gebruiken hun macht voor de realisatie
van hun eigen doelstellingen, doelstellingen die Van Wezel vangt in het
begrip 'flexibilisering: Flexibilisering zonder sturing verwijst, in termen
van de functionele interdependentietheorie, naar het door de werkgevers
to pa en van de machtsstrategie op de arbeidsmarkt. Deze ook wel als
Sagagisig 5 (Munch 1982:508) getypeerde arbeidsmarktsituatie leidt ertoe
dat in de maatschappelijke handeling van de werkgevers geen bestaansze-
kerheidseisen zijn opgenomen. Van Wezel vergelijkt een dergelijke situatie
met een renpaard zonder ruiter. *Het paard, de energie van de technologi-
sche en economische ontwikkeling wordt opgejaagd, terwijl de ruiter
inmiddels van het paard is gevallen' (1986:46). In een dergelijke situatie
kan de arbeidsmarkt niet optimaal presteren. De werkgevers handelen
maatschappelijk onverantwoord.
(2)  De arbeidsmarktsituatie van sturing zonder flexibilisering. In deze

arbeidsmarktsituatie worden de eisen van bestaanszekerheid eenzijdig
gemaximaliseerd, hetgeen tot verstarringsverschijnselen leidt die afbreuk
doen aan een effectieve en efficiente produktie; aan de bestaanszekerheid
van de werknemers wordt absolute voorrang verleend. De werknemers
verkeren in een machtspositie en gebruiken hun macht voor de realisatie
van hun eigen doelstellingen, doelstellingen die Van Wezel vangt in het
begrip 'sturing'. Sturing zonder flexibilisering verwijst, in termen van de
functionele interdependentietheorie, naar het door de vakbonden-Eepassen
van de machtsstrategie op de arbeidsmarkt. Deze ook wel als *rstarriN:)
(MOnch 1982:508) getypeerde arbeidsmarktsituatie benadert Van Wezel
eveneens metaforisch: 'De ruiter stuurt het paard zo krampachtig en star,
dat alle energie uit het paard verdwijnt' (1986:47). In een dergelijke situ-
atie kan de arbeidsmarkt niet optimaal functioneren; de werkgevers kun-
nen niet slagvaardig (flexibel) optreden. De werknemers handelen in dit
geval maatschappelijk onverantwoord.
(3)   De arbeidsmarktsituatie van flexibilisering in combinatie met sturing.

_ In deze arbeidsmarktsituatie worden eisen van bestaanszekerheid en eisen
van economische efficiency op elkaar afgestemd. Dit is de situatie van de
'perfecte' arbeidsmarkt. De ondernemingen kunnen slagvaardig opereren en
de bestaanszekerheid van de werknemers is gegarandeerd. Flexibilisering
in combinatie met sturing verwijst, in termen van de functionele interde-
pendentietheorie, naar het door werkgevers en werknemers hanteren van
de integrale strategie op de arbeidsmarkt. Deze arbeidsmarktsituatie -de
situatie van wederzijdse doordringing of interpenetratie (MOnch 1982:508)-
wordt gekenmerkt door maatschappelijk verantwoord handelen der ar-

beidsmarktactoren.
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De meerwaarde van de theorie van Van Wezel is gelegen in de formule-
ring van de voorwaarden voor een 'perfecte' arbeidsmarkt. De combinatie
van 'flexibilisering met sturing' vereist de vervulling van de volgende
voorwaarden:

A. Re_afstemming van menselijke en technische hulpbronnen
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat men bij de-ontwikkeling van
technische hulpbronnen steeds rekening dient te houden met de kennis en
vaardigheden waarover de mensen ('human capital') beschikken, terwijl
men bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen (in de opleidingssfeer
dus) het oog steeds gericht heeft op eisen die voortvloeien uit de produk-
tietechnische overwegingen.

B. Het bestaan van een stabiele en motiverende arbeidsovereenkomst
Vormt de onder A geformuleerde voorwaarde  voor Van Wezel een  rand-
voorwaarde, het zwaartepunt van zijn model is gelegen in de arbeidsover-
eenkomst die de actoren met elkaar aangaan. De arbeidsovereenkomst
moet niet alleen garanties bieden voor de bestaanszekerheid van de werk-
nemers, maar moet ook de motivatie van de werknemers garanderen, zodat
zij zich metterdaad zullen inzetten voor produktiegerichte doelen (econo-
mische efficiency). Wil een dergelijke stabiele dn motiverende arbeidsrela-
tie tot stand komen (en daarmee de 6perfecte' arbeidsmarkt), dan moeten
een viertal voorwaarden worden vervuld:
1. Een symmetrie tussen de situatiebeperkingen aan beide zijden van de

arbeidsovereenkomst
De eerste voorwaarde is, dat er een symmetrie, een juiste onderlinge
verhouding bestaat tussen de situatiebeperkingen aan beide zijden van de
arbeidsovereenkomst: een symmetrie in de strijd om de tijd. Omdat beide
partijen verplichtingen jegens derden, externe bindingen hebben, moet de
arbeidsovereenkomst recht doen aan de situatiebeperkingen die hier voor
beiden uit voortvloeien. In het contract is dus een synthese nodig voor
een gemotiveerd arbeidsbestand om de lopende produktie volgens economi-
sche maatstaven te laten verlopen en de belangen van de met de werk-
nemer verbonden derde partijen. In het geval van werkgevers gaat het om
contractuele verplichtingen jegens leveranciers, kapitaalverschaffers, af-
nemers etc. en de daaruit voortvloeiende economische en organisatorische
restricties. In het geval van werknemers gaat het om verplichtingen,
rollen buiten de werksfeer, die beperkingen met zich meebrengen t.a.v. de
beschikbaarheid voor het werk. De werknemer moet de vrijheid kunnen
behouden om niet-economische rollen te vervullen, die ook vaste tijden
vereisen.
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2.  Eel  evenwichtige verhouding  tuslon_ pres»tie  en  beloning
De tweede voorwaarde voor een perfecte arbeidsmarkt is dat de partijen
bij de vaststelling van de primaire arbeidsvoorwaarden (het terrein waar
hun belangen direct tegenover elkaar staan) een evenwichtige verhouding
tussen prestatie en beloning zien te vinden: een symmetrie in de strijd om
het loon. Eenzijdige bevoordeling van een van beide partijen moet worden
voorkomen.
3. Het bestaan van een geintegreerd arbeidsbgleid
De arbeidsovereenkomst dient te getuigen van integratieve elementen. De
arbeidsintrinsieke aspecten van het arbeidsbeleid moeten evenals de onder
punt 2 genoemde arbeidsextrinsieke aspecten, naar tevredenheid van beide
partijen worden uitgewerkt. Op basis hiervan ontstaat er een wederzijdse
loyaliteit tussen werkgever en werknemer. tegenover de belofte van het
aanbieden van volwaardige werkgelegenheid aan de werknemer krijgt de
werkgever als producent van de werknemers de belofte van een kwalita-
tief goed produkt, van kwaliteit terug.

..

4. Een symmetrie in het waardenpalroon van werkgever en werknemer
De werkgever dient het streven naar aantrekkelijk werk over te nemen, L
terwijl de werknemer het streven naar produktief handelen tot het zij ne 4
maakt. Concreet betekent deze voorwaarde dat de werkgevers hun winsten 1
direct omzetten in investeringen en de werknemers

streven naar een hoge  arbeidsproduktiviteit.

Tot wat voor concrete beleidsvoorstellen bovengenoemde voorwaarden
aanleiding geven, daarvoor raadplege men Deel Vier van deze studie: de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie als instrument voor beleid.
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Deel twee

De geintegreerde
arbeidsmarkttheorie en

het denken

De economie, de sociologie en de 'perfecte'
arbeidsmarkt



Inleiding

Alles heeft zijn prijs en economen -de economische discipline- laten er
zich op voorstaan die prijs te kennen. Politici en maatschappelijke belan-
gengroeperingen gaan telkenmale te rade bij de economische wetenschap.
Vooral in economisch minder voorspoedige perioden wordt aan de econo-
mie een prijsopgaaf gevraagd van maatregelen die moeten leiden tot ar-
beidsmarktherstel. Zulks geschiedt niet geheel ten onrechte, daar, zoals
wij hierboven betoogden, ook de economische wetenschap als denkvorm
gericht is op de realisatie van de 'perfecte' arbeidsmarkt. 00k de econo-
mische wetenschap kan beschouwd worden als een normatieve, waardenbe-
trEEREii disciplinT,--egr311*.de -realisatie--vani72Fecono-
misch-ffficiente An bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt ten doel
stelt. De vraag -die  in  dit  deel  aan  de  orde  is,  is de vraag  of de economi-
sche wetenschap haar doelstelling waar kan maken. Kan de economische
discipline op grond van haar postulaten en axioma's bijdragen tot de
realisatie van de 'perfecte' arbeidsmarkt? Daarvoor zullen we de benade-
ring van de arbeidsmarkt zoals die door de economische wetenschap wordt
voorgestaan -de economisch analytische constructie van de 'perfecte'
arbeidsmarkt-, afzetten tegen de in Deel Een ontwikkelde maatschappij-
theoretische benadering van de arbeidsmarkt -de sociologisch analytische
constructie van de 'perfecte' arbeidsmarkt. We zijn daarbij niet zozeer
geinteresseerd in datgene wat de economie verdeelt, maar in datgene wat
de te onderscheiden leerstellingen binnen de economie verenigt: het ty-
pisch 'economische' in de benadering van de arbeidsmarkt. Daarvoor zullen
we de arbeidsmarkteconomie op haar theoretische grondslagen bezien. De
geintggreerde arbeidsmarkttheorie fungeert daarmee in dit deel als inter-

disciplinair synthese-punt, op gro,id waarvan de theoretische grondslagen
van de belangrijkste arbeidsmarktdisciplines -de arbeidsmarkteconomie en
de arbeidsmarktsociologie- :ullen worden geanalyseerd.

Dit deel is als volgt onderverdeeld. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 worden
de twee belangrijkste economische leerstellingen van de (arbeidsmarkt)e-
conomie tegenover elkaar geplaatst de aanbodeconomie -de klassieken
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(5.1) en de neo-klassieken (5.2)- en de vraageconomie -de keynesianen
(6.1.) en de postkeynesianen (6.2.). In hoofdstuk 7 zullen we beide con-
flicterende leerstellingen analyseren op grond van hun gemeenschappelijke
kenmerken. Daarvoor plaatsen we de arbeidsmarkteconomie tegenover de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie. In hoofdstuk 8 tenslotte komt de soci-
ologie (als 'Spezialwissenschaft') en haar visie op de arbeidsmarkt aan
bod.
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5  Aanbod-economen en arbeidsmarkt

Het economisch-liberalisme vormt nog steeds de grondslag van de huidige
economische wetenschapsbeoefening. De theorieen van het economisch-
liberalisme worden essentieel getypeerd door een groot vertrouwen in het
 smechanisme. Wanneer het prijsmechanisme niet wordt belemmerd, zal
in een markteconomie een voortdurende tendentie naar evenwicht bestaan.
Deze opvatting vinden we terug bij de klassieken en de neo-klassieken.
Klassieken zijn de toonaangevende economen in de periode voar Keynes,
door deze van het etiket 'klassiek' voorzien. Onder het etiket neo-klas-
sieken vangen we hier zowel de marginalistische denkers (Jevons, Menger,
Walras) als de nieuw-klassieken (Hayek, Friedman).

5.1  De klassieken

Tot de klassieken rekent men een uitgebreid veld van denkers vanaf de
eerste, Adam Smith, tot de als laatste representant beschouwde Engelse
wetenschapper Cairness. Tot een uitgesproken klassieke arbeidsmarkttheo-
rie zijn de klassieken niet gekomen. In wezen vormthun arbeidsmarktthe-
orie een directe vertaling van_hun theorie over de_goederen.markt. Op
beide aspecten-van de klassieke leerstelling zullen we hieronder dan ook
ingaan.

Smith zag het algemene belang als resultante van de belangen van alle
individuele subjecten. Hij sprak van een 'invisible hand' die werkzaam is
op de goederenniarkt, en in navolging hiervan op de arbeidsmarkt, die als

het ware het subject ertoe brengt te handelen in de richting van het
algemene belang, ook al had hij dat niet bewust in gedachten. Zijn theo-
rieen ter zake zijn neergelegd in zijn boek 'An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations' uit 1776 (1982).
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Op grond van het feit dat het achttiende-eeuwse Engeland werd gecon-
fronteerd met grote armoede en omvangrijke werkloosheid, wierp Smith
zich op de vraag hoe een toestand van algemene welvaart valt te bereiken
en wat daaraan kan bijdragen. Zo kwam hij terecht op de arbeidsverdeling
en_de daarmee hand in hand gaande specialisatie, die hij als_belangrijkste
bronnen van welvaart zag. Het is om deze reden dat zijn boek opent met
een uitvoerige beschrijving van de arbeidsverdeling in een speldenfabriek.
.Door deze arbeidsverdeling, zo concludeert Smith, kunnen de arbeiders in
deze fabriek gezamenlijk een aanzienlijk hogere produktie halen dan een
evengroot_ aantal arbeiders, die ieder afzonderlijk het gehele produkt
maken: 'The greatest improvement in the productive powers of labour..,
seem to have been the effects of the division of labour' (Smith 1982:109).
De arbeidsverdeling vormde voor Smith, op grond van de daaruit resulte-
rende arbeidsproduktiviteitsstijging, de sleutel voor de oplossing van het
armoedeprobleem. Het is zijns inziens dan ook noodzakelijk om de ont-
wikkelingen die leiden tot een grotere arbeidsverdeling zoveel mogelijk te
stimuleren. Alvorens hij zich kon verdiepen in het probleem wat de motor
achter deze ontwikkelingen zou zijn, heeft Smith eerst een ander moeilijk
vraagstuk op te lossen. Hoe weet men, bij een ver doorgevoerde arbeids-
verdeling, wat en hoeveel er van elk afzonderlijk goed geproduceerd dient
te worden? Hoeveel spelden moet de speldenfabrikant maken, hoeveel
broden moet de bakker bakken en hoeveel schoenen moet de schoenmaker
maken? Met het beantwoorden van deze vragen ontdekte Smith de wer-
king van het prijsmechanisme. Mensen gaan werken om zichzelf van be-
staansmiddelen te voorzien, uit puur eigenbelang dus:

'It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the
baker that we expect our dinner, but from their regard to their own
interest' (Smith 1982:119).

Mensen gaan niet werken uit sociale gedrevenheid, maar om geld te ver-
dienen. Om dat te bereiken kan iemand als zelfstandig producent optreden
en zijn produkten  op de goederenmarkt verkopen, of hij  kan zijn arbeid
op de arbeidsmarkt aanbieden en loon ontvabgen. Als er veel vraag is en
weinig aanbod, zal de prijs of het loon hoog zijn, en omgekeerd. Aange-
lokt door de hoge prijzen zullen zich nieuwe producenten op de markt
melden, zoals ook te verwachten is dat meer mensen een bepaald beroep

z-ullen kiezen als de beloning daarvoor hoog is. Op deze manier wordt het
geringe aanbod v  een bepaald produkt of een soort arbeid sterk uitge-_
breid, zodat aan de hoge vraag kan worden tegemoet gekomen. Door dit
grote aanbod gaan de prijzen dalen tot een evenwichtsprijs is bereikt. Bij
deze prijs zijn aangeboden en gevraagde hoeveelheid aan elkaar gelijk. Er
is volgens Smith sprake van een natuurlijke orde [16].
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7.
De Grauwe (1986:14 e.v.) illustreert Smith's gedachtengang van een na-
tuurlijke orde aan de hand van het voorbeeld van de voedselbevoorrading
van een grote stad. Individuele handelaars gaan s'morgens voor dag en
dauw naar de markt om er verse groenten en fruit aan te kopen. Zij
verkopen het fruit en de groenten dan verder aan de winkeliers in de
stad. De handelaars doen dit echter niet omdat ze de honger van de ste-
delingen willen stillen. Hun motivatie schuilt niet in naastenliefde, maar
in welbegrepen eigenbelang (de 'homo economicus'). De handelaars verze-
keren zichzelf van een winst door de voedingsmiddelen duurder te verko-
pen dan zij zelf kopen op de markt. Wanneer deze handelaars in een vrije
markt concurreren met andere handelaars, zal deze gerichtheid op het
eigenbelang er toch voor zorgen dat het algemeen belang gediend wordt,
dat wil zeggen dat de stedelingen tegen schappelijke prijzen kunnen eten.
Wanneer bijvoorbeeld een stadsdeel plots zonder aardappelen valt, zal de
prijs van aardappelen er stijgen. Dit is voor deze handelaar een signaal
om zo snel mogelijk aardappelen te leveren in dit stadsdeel. Op die ma-
nier maken ze namelijk extra winst. Doordat ze dit echter met velen
proberen wordt de schaarste aan aardappelen weggewerkt, en kan de
aardappelprijs opnieuw dalen. Een handelaar die desondanks een te grote
winst zal blijven aanrekenen zal door zijn concurrenten verdrongen wor-
den. De winkeliers zullen zich immers goedkoper kunnen bevoorraden bij
de andere handelaars. De monetarist Friedman heeft niets dan lof voor
deze  vondst' van Smith:

'De grondgedachte van Smith's Wealth of Nations is misleidend eenvou-
dig.., de genialiteit van Smith schuilt in de erkenning dat de prijzen
de activiteiten van miljoenen mensen die ieder hun eigenbelang nastre-
ven, kunnen samenbundelen, zodat tenslotte iedereen ervan profiteert.
De economische orde komt tot stand als een niet bedoeld gevolg van
de handelingen van mensen die hun eigenbelang nastreven' (1981:33).

In het marktsysteem is geen overkoepelend brein dat het hele stelsel
overschouwt en alles programmeert. Integendeel. Alles gebeurt er automa-
tisch alsof het gedreven wordt door een onzichtbare hand. Het inoniem
marktmechanisme zorgt ervoor dat er precies in de maatschappelijke be-
hoefte aan een bepaald produkt of bepaald soort arbeid wordt voorzien.
Een fundamentele en noodzakelijke voorwaarde hiervoor is wel dat er
vqldoende concurrentie bestaat de concurrenti8le markt. Na Smith heeft
men het prijsmechanisme -want dat bedoelde Smith- geheel losgemaakt
van filosofische aankledingen, en het gewoon als coordinatiemechanisme
aangemerkt. Door eenzijdig uit te gaan van het beginsel van economische
zelfverantwoordelijkheid ontstaat, via de werking van een op volledige
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V
concurrentie gebaseerd prijzenstelsel, een optimale economische orde,
aldus het economisch-liberalisme. De argumentatie welke de klassieken
hierbij volgen houdt in dat het systeem van vrije krachten een onpartij-
dige uitspraak tot stand zal brengen en de ruwe kracht van het eigenbe-
lang in toom zal houden; het marktsysteem zal niet leiden tot machts-
concentratie maar tot machtsverdamping. Loeys raakt de argumentatie van
de klassieken in de kern:

*Zelfs buiten elke overheidsinmenging is het systeem der vrije markten
er een van beknotte vrijheid, waarvan de grenzen op een beslissende
wijze, zonder mogelijkheid van exceptie, door het prijzenmechanisme
worden getrokken' (1977: deel 3:13).

Een in hoge mate vrij en ongehinderd nastreven van het eigenbelang door
particulieren werd gezien als noodzakelijke en voldoende voorwaarde tot
het bereiken van het welvaartsoptimum. Voor een gunstig verloop van het
economisch proces concludeerden de klassieken dan ook alsnog tot een
vrije liberale structuur van het economische leven, als enig ordeningska-
der dat, gegeven zijnde de menselijke aard, vermag het individueel en
algemeen welzijn te garanderen (Loeys   1977:  deel  1:4).

-W Ook op de arbeidsmarkt zal het prijsmechanisme tot optimale resultaten

    leiden.
Deze visie heeft alles te maken met de wijze waarop de klassieken

de arbeidsmarkt benaderen. De klassieke visie op de arbeidsmarkt berust
0  op de volgende vooronderstellingen:

- Werkgevers en werknemers hebben een vrij nauwkeurige informatie
over de lonen en de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt;

-  Werkgevers en werknemers zijn rationeel in economische zin. Werkge-
vers proberen de winsten te maximaliseren. Werknemers zijn gevoelig
voor loonverschillen;

-  Werkgevers en werknemers handelen individueel en niet in samenwer-
king met andere werkgevers resp. werknemers bij het nemen van be-
slissingen omtrent lonen en werkgelegenheid (ongeorganiseerdheid van
kapitaal en arbeid);

-  Elke werkgever en werknemer vertegenwoordigt zo'n klein deel van de
totate vraag dat hun individuele beslissingen geen invloed hebben op
de loonshoogte (volledige concurrentie);

-  Werknemers zijn volledig mobiel; ze zijn steeds bereid om van werkge-
ver te veranderen;

- Elke arbeid is uitwisselbaar (homogeniteit van de arbeid) (Vissers
1977:52).
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Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn steeds in evenwicht, op de
arbeidsmarkt heerst volledige werkgelegenheid, en dit is te danken aan de
werking van het prijsmechanisme, in casu het loon. De klassieke theorie
beschouwt de arbeidsmarkt als een veilingmarkt, waarop elk vraag- en
aanbodoverschot onmiddellijk geelimineerd wordt door flexibele aanpassin-
gen van de (reele) loonvoet. Volgens Meyers moet de klassieke loontheorie
beschouwd worden als 'simply a special application of price theory analy-
sed in terms of supply and demand' (1950/51, blz. 318). Von Mises be-
schrijft het proces van loonvorming zoals dat door de klassieken wordt
aangehangen, als volgt

'Jeder Unternehmer bietet fur jede Arbeitsmenge die er verwenden
will, gerade zoviel, als er bieten muss, um auf dem Arbeitsmarkt zum
Zuge zu kommen. Er kann nicht weniger bieten, weil er dann vom
Wettbewerb anderen Unternehmer geschlagen wird und keine Arbeiter
findet. Er kann nicht mehr bieten, weil er dann das Produkt teuerer
Erzeugen wurde als seine Konkurrenten und er nur zu Verlustpreisen
absetzen kOntte. Die Lohne sind eindeutig bestimmt' (1940:541).

Deze bepaaldheid van de lonen in de klassieke theorie brengt ons op de
aard van de door de klassieken aangehangen loontheorie. De klassieke
loontheorie rust op een drietal pijlers:
1. De notie van de bepaaldheid van de loonomvang (loonfonds). De loon-

theorie is een objectieve arbeidswaardeleer;
2. De negatie van machtselementen in de loonvorming: de marktkrachten-

benadering van het loon;
3. De verklaring van het loonpeil wordt gelegd aan de aanbodzijde van de

arbeidsmarkt de ijzeren loonwet.

De klassieke loontheorie redeneerde vanuit de gedachte van een vast
loonaandeel, een vaste loonsom. De ondernemers bepalen welk gedeelte
van hun kapitaal wordt gereserveerd voor loonbetalingen: het zogenaamde
loonfonds. De omvang van dit fonds fixeert daarmee de feitelijke vraag
naar arbeid. De loonvoet wordt volgens de klassieken bepaald door het
tponfonds te delen door het aantal arbeidskrachten; voor de gezamenlijke
groep arbeiders is er een door de ondernemers vastgestelde hoeveelheid
kapitaal (loon) beschikbaar, die over deze groep wordt verdeeld. De loon-
fondstheoretici kan men onderverdelen in zogeheten *optimisten' en *pes-
simisten'. Dit onderscheid heeft betrekking op de visie van de loonfonds-
theoretici op de aard van de bepaaldheid van de loonomvang. Pe optimis-
ten (o.a. Smith) beschouwen het loon niet als absoluut bepaald, in de zin
dai de loonomvang altijd en overal gelijk is. Naar hun mening varieert
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het loonfonds met de welvaartsontwikkeling. Hoe gun tiger de welvmrB-
ontwikkeling -volgens Smith ingevolge een grotere arbeidsdeling-, hoe
groter het bedrag dat de werkgevers voor lonen reserveren (procentuele
koppeling). Echter, deze stijgende loonsom zal alleen dan tot hogere lonen
leiden als het aanbod van arbeid volledig is ingezet in het produktiepro-
ces.  Zg 118  er _geen sprake  is van volledige werkgelegenheid  zal  de  wel-
vaartsontwikkeling  zich  vertalen  in  meer  werk bij gelijkblijvend  loon  voor
elke afzonderlijke werknemer. De pessimisten (98. Rigardp (1966)) redene-
ren vanuit het principe van de *stationaire staat'. Daarmee verwerpen zij
de mogelijkheid van welvaartsverbetering en argumenteren op grond daar-
van  in de richting  van een absolute loonsom.

Ten aanzien van de mogelijkheid om middels organisatie onder de arbei-
ders invloed uit te oefenen op de loonhoogte, zijn de klassieken pessimis-
tisch gestemd. Machtselementen in de loonvorming zijn in de klassieke
(arbeidsmarkt)realiteit niet alleen afwezig -van een georganiseerdheid
onder kapitaal of arbeid was in de achttiende eeuw geen sprake-, vakver-
enigingen kunnen naar de mening van de klassieken ook volstrekt geen
invloed uitoefenen op de loonvorming. De visie van Clark (1923:95 e.v)
kan wat dit betreft als representatief gelden. Organisatie onder arbeid is
volgens Clark aan te raden. Organisatie is zijns inziens nodig om te voor-
komen dat het feitelijk loon onder het bestaansminimum daalt, want in
een dynamische maatschappij is werkloosheid een onvermijdelijk verschijn-
sel en als gevolg daarvan is er sprake van een strategische ongelijkheid
tussen werkgevers en werknemers. Plaatselijke organisatie -locale vakbon-
den- heeft volgens hem de strekking de strategische positie van arbeiders
en werkgevers gelijk te maken. De macht van de arbeiders wordt nog
groter bij beroepsgewijze organisatie; Clark spreekt van 'universele orga-
nisaties'. Echter, een afzonderlijk beroep dat straf is georganiseerd en dat
tot het uiterste gebruik maakt van zijn organisatie, is slechts in staat het
loon van de leden te verhogen ten koste van andere arbeiders. Het meer-
dere genieten zij ten koste van de arbeiders die strategisch een minder
gunstige positie bekleden. De macht van de arbeidersorganisaties moet
volgens Clark steeds bezien worden in het licht van een onveranderlijke
totale loonsom, het loonfonds. De invloed van de vakbeweging op de lonen

' is daarom ten ene male relatief en limitatief. Georganiseerde arbeiders
kunnen volgens de loonfondstheoretici louter en alleen invloed uitoefenen
op de inkomensverdeling, niet op de inkomensvorming (de totale loonsom):
georganisee (ie arbeiders verkeren in een strategisch betere positie, maar
deze.-positie gaat ten koste van de ongeorganiseerde arbeiders en niet ten

K i  koste van het kapitaal. Pen merkt terecht op dat de klassieken op grond
van deze theorie er toe kwamen, aan het streven der arbeidersorganisaties

110



tot verhoging van het reele loon iedere effectiviteit te ontzeggen. Daar-
mee was volgens hem ten aanzien van het vraagstuk Of en in hoeverre de
vakverenigingen verhoging van de welvaart der arbeiders kunnen bereiken,
de weg voor een pessimistische opvatting gebaand (1950:7). De Galan
verbindt aan de loontheorie van de klassieken de conclusie dat voor de
klassieken het verband tussen loonshoogte en werkgelegenheid niet als
probleem bestond: 'de vakbeweging kan geen invloed uitoefenen op de
lonen en dus ook niet op de werkgelegenheid' (1957:3).

Wordt de totale loonomvang bij de klassieken bepaald door de werkgevers,
het accent voor de verklaring van het loonpeil leggen zij aan de aanbod-
zijde van de markt. Vgordeklassieken stond vast dat het loon tendeerde
gelijk te zijn aan het bestaansmiiiimum: Aanbod van arbeid werd in over-
vloed aanwezig geacht, of zou, bij verhoging van het welvaartsniveau
boven het minimum, door bevolkingsgroei in overvloed ontstaan. In het
laatste geval zullen de gezinnen over meer geld beschikken, waardoor ze
meer geld (kunnen) besteden aan medische verzorging en meer kinderen
(kunnen) nemen. Hierdoor zal het arbeidsaanbod weer toenemen. Onder
invloed van concurrentie tussen aanbieders van arbeid heeft het loonpeil
dan weer de neiging tot het minimale niveau terug te vallen waar beneden
geen voortbestaan mogelijk is. Een lager niveau zal, door toeneming van
ziekte en overlijden en afnemen van de geboorten -het gevolg van de
besparingen van de gezinnen op medische verzorging en kindertal-, de
bevolkingsgroei beperken en het aanbod doen afnemen. De ondernemers
zullen zich op grond van de hieruit resulterende aanbodtekorten genood-
zaakt zien de lonen weer te laten stijgen. Op de lange termijn zal dus
volgens de klassieken, ten gevolge van aanpassingen aan de aanbodzijde   
van de arbeidsmarkt, een evenwichtsloonpeil tot stand komen: het natuur-  
lilke loon. Dit loonpeil zal nooit hoger kunnen zijn dan het bestaansmini-   /
mum· Malthus spreekt in dit verband van het  reproduktie-minimum: In
deze koele evenwichtsopvatting van de klassieken wordt de arbeider door
de werking van de wetten van de arbeidsmarkt telkens weer teruggewor-
pen op het bestaansminimum. De arbeidsmarkt wordt geregeerd door een
ijzeren  loonwet: de verdienste van de arbeiders zullen op de lange termijn
niet hoger zijn dan datgene dat nodig is ter voorziening in het levenson-
derhoud. Bij hogere lonen ontstaat een toename van het aanbod aan ar-
beidskrachten en dit bewerkstelligt weer een daling van de lonen en vice
versa. De subjecten op de arbeidsmarkt worden hiermee in de klassieke
loontheorie gedegradeerd tot prijsnemer; het loon wordt door de markt
bepaald. De klassieke loontheorie kan dan ook beschouwd worden als een
objectieve theorie. De vermeende objectiviteit van de klassieke loontheo-
rie brengt Pen tot de volgende constatering:
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'De indruk wordt gewekt dat hier van een deterministische en mecha-
nistische oorzakenketen sprake is. Een dergelijke theorie doet denken
aan een volledig automatische machine: men stopt er aan de ene kant
grondstoffen (data) in, en aan de andere kant komen de afgewerkte
produkten (de te verklaren grootheden) te voorschijn. Terwijl de fabri-
cage (het oplossen van de vergelijkingen) aan de gang is, kan de mens
niet meer ingrijpen; het hele proces loopt nauwkeurig volgens van te
voren vastgestelde banen' (1950:12).

De klassieke loontheorie kunnen we het best aanschouwelijk maken met
behulp van een metafoor. Kapitaal en arbeid wonen samen in een pand,
met de welluidende naam 'huize welvaart'. De huisbaas en eigenaar van
het pand is het kapitaal. Beide bewoners beschikken over een eigen bed.
Tot de privileges van de huisbaas (het kapitaal) behoort het verstrekken
van dekens. De huisbaas bepaalt zelf de omvang van de deken voor de
huurders 'arbeid' (het loonfonds). De huurders welke gezamenlijk een bed
delen, kunnen in geval van koude -de kans dat de huurders het koud
krijgen is zeer groot daar de huisbaas geen verwarming heeft geinstal-
leerd (afwezigheid van minimumloonbepalingen), terwijl hij de omvang van
de deken zeer krap heeft bemeten- wel trachten een groter stuk van de
deken naar zich toe trekken, maar bewerkstelligen hier louter en alleen
mee dat bedgenoten in de kou komen te liggen, want de deken blijft even
klein. Een ander alternatief voor de huurders is elkaar te warmen (solida-
riteit). Het kapitaal ligt warm ingedekt in het andere bed en merkt niets
of wil niets merken, van de 'bevriezende' kamergenoten.

De relatie tussen arbeidsaanbod en lonen is in de klassieke loontheorie
volkomen elastisch. Gegeven het *natuurlijke loon' dat gelijk is aan de

-Z  kosten van levensonderhoud, zal een verhoging van het loon boven deze
standaard de hoeveelheid aangeboden arbeid doen toenemen en dat zal in
een loondaling resulteren; verlaging van het loon heeft het omgekeerde
effect. De gedragingen van het arbeidsaanbod hebben geen enkele invloed
op de totale loonsom (loonfonds), maar beinvloeden slechts de inkomens-
verdeling. Alhoewel alle arbeiders gericht zijn op een maximale individuele
loonsom, worden ze door de marktkrachten op het bestaansminimum te-
ruggeworpen. Echter, het gedrag van de individuele arbeider blijft binnen
de klassieke theorie gericht op hoge(re) lonen. Impliceert deze veronder-
stelling van de klassieken dat arbeiders elkaar het licht in de ogen niet
gunnen, of metaforisch gesproken dat zij trachten de deken naar zich toe
te trekken ten koste van de andere bedgenoten? Met andere woorden,
leidt het stelsel van vrije markteconomie tot een meedogenloze concurren-
tiestrijd onder de arbeiders waarbij solidariteit als *FremdkOrper' moet
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worden beschouwd? Neen. De klassieken gingen ervan uit dat de arbeiders
elkaar warm zullen houden, dat de vrije markteconomie tevens een soli-
daire gemeenschap zal zijn. Bij Smith lag aan de zelfwerkzaamheid van de
markt de vooronderstelling ten grondslag van een moreel coherente en op
vertrouwen berustende gemeenschap ('moral community'). Coats geeft
Smith's standpunt ter zake als volgt weer.

'(Men) could safely be trusted to pursue their own self-interest wit-
hout undue harm to the community not only because of the restricti-
ons imposed by the law, but also because they were subject to built-in
restraint derived from morals, religion, custom, and education' (1971:9).

De visie van de klassieken op de loonvorming is bepalend voor hun bena-
dering   van het vraagstuk werkloosheid, alsmede   voor hun maatschappij -
conceptie, de sociaal-economische orde. In hun economisch-politiek den-
ken leggen de klassieken grote nadruk op het verondersteld evenwichtige
of evenwichtsherstellende karakter van het kapitalistisch marktmechanis-
me. In hun theorie is er geen plaats voor langdurige onevenwichtsver-
schijnselen. Prijsschommelingen zullen kort na eventuele verstoringen het
economisch proces weer terugdrijven naar het evenwicht. Op de arbeids-
markt zullen eventuele aanbod- of vraagoverschotten onmiddellijk gealimi-
neerd worden door flexibele aanpassingen van de loonvoet. In het klassie-
ke denken is daarom dan ook geen plaats voor onvrijwillige werkloosheid.
Werkloosheid is in hun denken een kortstondig frictieverschijnsel, dat
door loonsverlaging weer snel zal verdwijnen. Vanuit deze theoretische
positie resteren voor de klassieken slechts een tweetal vormen van werk-
loosheid:   frictiewerkloosheid   en  vrijwillige  werkloosheid.

Frictiewerkloosheid is de uitdrukking van het niet op elkaar afgestemd
zijn van vraag en aanbod van arbeid. Zelfs bij een gelijkheid van totale
vraag en totaal aanbod van arbeid heerst in een systeem van door de
markt gecoardineerde allocatie van arbeid een zekere minimale werkloos-
heid. Deze ontstaat doordat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt enige
tijd nodig hebben om elkaar te vinden; in dit verband spreekt men ook
vaak heel treffend over *zoekwerkloosheid: De benodigde tijd zal langer
zijn naarmate de werking en de doorzichtigheid van de arbeidsmarkt ge-
ringer is. Bij volledige werkgelegenheid blijft aldus een aantal werklozen

_bntaan, dat niet de vereiste bekwaamheid bezit, of niet in de juiste
streek woont om in aanmerking te komen voor de hiertegenover open-
staande vacatures.

De voor de klassieken zo kenmerkende notie van vrijwillige werkloos-
heid vloeit voort uit hun centrale stelling dat een marktstelsel in zichzelf
stabiel is. Het marktstelsel leidt altijd tot evenwicht. Voor zover werk-
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loosheid bestaat is deze. afgezien van de bovengenoemde frictiewerkloos-
heid, vIiiwilljg en gewild van aard. De aanbieders van arbeid zijn dan
namelijk niet bereid tegen het objectieve, marktbepaalde loon te werken.
Von Mises onderscheidt in dit verband een drietal vormen van vrijwillige
werkloosheid, te weten vrijwillige werkloosheid welke bestaat op grond
van hoop, financiele onafhankelijkheid of verzet

*Der Arbeiter ist der Meinung, dass es ihm nach einigen Zuwarten
gelingen werde, an seinem Aufenthaltsort und in dem Produktionszweig,
in dem er bisher tatig war und fur den er besondere Eignung erworben
hat, wieder Beschaftiging zu finden; die Arbeiter, die in der guten
Saison reichlich verdient haben sehen sich in der toten Saison nicht
um Arbeit anderen Art um, sondern ziehen es vor, arbeitslos zu blei-
ben und von die ROcklagen zu leben; der Arbeiter will keine Arbeit
annehmen, die seinen religiosen, ethischen oder politischen Anschau-
ungen und Wertungen zuwiderlauft' (1940:547).

 

     en algemene onevenwicht-s-y-erschijnselen op de _arbeidsmarkt. Alleen kort-
1 De klassieken ontkennen de_ mogeliikheid van het bestaan van langdurige

stondige verstoringen op de arbeidsmarkt zijn mogelijk. Wanneer het
prijsmechanisme niet wordt belemmerd, zal in een markteconomie een
voortdurende tendentie naar evenwicht bestaan. Prijsschommelingen zullen
kort na eventuele verstoringen het economisch proces weer terugdrijven
naar het evenwicht. Pigou stelt het als volgt:

'What, then, is the classical view? It is, in its most rigorous form,
that full employment does, indeed, not always exist, but always tends
to be established' (1941:86).

Uiteindelijk prefereren de klassieken dan ook de natuurlijke ontwikkeling
met haar periodieke vraagstagnaties boven de wisselvalligheden, die de
volkshuishouding bedreigen wanneer de overheid de economische ontwik-
keling gaat corrigeren. Het sociaal-economisch systeem dat de klassieken
voor ogen hadden, was er dan ook in ruime mate een van niet-inmenging
van de overheid; een in hoge mate vrij en ongehinderd nastreven van het
eigenbelang door particulieren werd gezien als noodzakelijke en voldoende
voorwaarde tot het bereiken van het welvaartsoptimum. Het klassieke
adagium luidt: 'laissez faire, laissez passer'. _De overheid moet zich afzii-
dig houden: de 'non-agenda' van de overheid. Dit is in zoverre verwarrend
daar het lijkt te suggereren dat de overheid in de klassieke leer volstrekt
geen taken tot de hare zou mogen rekenen. Een dergelijke constatering is
onjuist.  pe  klassieken.gewagen  van  een  drietal iye ejdstaken: ten eerste
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het beschermen van de samenleving tegen agressie en invasies van andere
onafhankelijke mogendheden (defensie): ten tweede het zo goed mogelijk
beschermen van ieder lid van de samenleving tegen onrechtvaardige be-
handeling of onderdrukking door ieder ander lid daarvan CrechtspraRk);
ten derde het opzetten en onderhouden van publieke werken en instel-
lingen die een enkeling of een kleine groep onmogelijk in het eigenbelang
kan opzetten en onderhouden, omdat de opbrengst ervan de kosten nooit
zal dekken (cgllectieve goederen). Bovenstaand takenpakket van de over-
heid -voornamelijk de eerste en de tweede taak-, wordt veelal onder het
begrip 'nachtwakerstaat' gevangen.

Afgezien van deze taken dient de overheid zich echter afzijdig te houden.
Overheidsingrijpen op de arbeidsmarkt -in de vorm van arbeidswetgeving,
sociale uitkeringen of looningrepen-, wordt  door de klassieken gedisquali-
ficeerd. Een dergelijk ingrijpen achten zij overbodig, ineffectief en ver-
storend. Deze negatieve effecten van overheidsinterventie in het sociaal-
economisch leven zijn het gevolg van het feit dat *iedere beinvloeding
van prijzen door factoren, die geen verband houden met de voorwaarden
van vraag en aanbod, een vermindering betekenen van de waarde van de
informatie  die deze prijzen doorgeven' (Friedman 1981:37). De kritiek  die
Malthus (1967) geeft op overheidshulp aan arbeiders die onder het be-
staansminimum terecht komen -armenzorg-, kan wat dit betreft als illu-
stratief beschouwd worden. Malthus keert zich _tegen het verlenen van
hulp aan de arbeiders -werkloosheid komt in de klassieke theorie immers
niet voor-, want deze zullen -zich dan gaan vermenigvuldigen. Ten gevolge
v_an het hogere inkomen zijn de arbeiders namelijk in staat meer geld uit
te geven aan de gezondheidszorg en zij zullen er ook toe overgaan meer
kinderen te -nemen. Dientengevolge zullen de lonen weer onder het be-
staansminimum dalen. Meer aanbod van arbeidskrachten betekent immers
minder loon. De overheid ziet zich in dat geval wederom genoodzaakt om
de arbeiders  eldelijk te ondersteunen.._daarmee het bdy stiande prcces
opnieuw  in _gang zettend. Armoede  is  in de _klassielst  wer,ld   de  eigen
sqhuld van de arbeiders. Deze hebben namelijk dan hun kindertal niet
klein genoeg gehouden. Armenzorg werkt overbevolking  in  de  hand, -leI>.
Will- I19_t  diep-verbev king de_oorzaak  is van de armoede. Het complement
van overbevolking is een tekort aan arbeiders tegen lonen die het voort-
bestaan mogelijk maken. Het klassieke denken leidt tot de conclusie dat
met liefdadigheid niets tegen de armoede te ondernemen valt. Aanpassing
is de enige remedie en deze komt tot stand via de wetten van de arbeids-
markt. De onder het bestaansminimum geraakte werknemers zullen bij het
ontbreken van armenzorg de conclusie (moeten) trekken het kindertal en
de uitgaven aan gezondheidszorg te beperken. Hierdoor past zich op ter-
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mijn het aanbod aan, aan de vraag naar arbeid. Het prijsvormingsproces
op de arbeidsmarkt zorgt derhalve zelf voor de oplossing.

De klassieken zijn ook en vooral tegen het ingrijpen van de overheid in
I de loonvorming: geleide loonpolitiek. Dergelijke ingrepen in het prijsme-

  chanisme op
de arbeidsmarkt zijn allereerst overbodig, daar het prijsvor-

mingsproces tot optimale resultaten zal leiden, gezien het feit dat de
arbeidsmarkt een concurrentiele markt is. Ingrijpen in het prijsvormings-
proces is bovendien ineffectief, daar de prijsmaatregelen van de overheid
hoogstens een tijdelijke invloed kunnen uitoefenen. Uiteindelijk zal de
marktmacht sterker blijken dan de overheidsmacht. Von Bohm-Bawerk is
overtuigd van de ineffectiviteit van looningrepen op de lange termijm

'Alle sozialpolitischen Bemohen Anderungen in dem Verhaltnis zwischen
Kapitalprofit und Lohn zu bewirken, bleiben nicht viel mehr wie ein
Schlag ins Wasser, der zwar Bewegung in Wassermasse auslOsst, aber
nur ganz vorubergehend, dass wie die geschlagene Wasserflache auch
die Einkommen bald wieder ihre alte Zusammenstellung haben mussen,
dass, wie ein Strom die Spuren eines Schlages sofort verwischt, so
auch der Floss des Wirtschaftslebens jede Planmassige Beeinflussung
durch den Staat nur ganz kurz wirksam werden lasst, weil die Gesetze
seines Ablaufes durch Macht nicht zu Oberwinden seien' (1971:321).

De prijsmaatregelen van de overheid kunnen zijns inziens hoogstens een
tijdelijke invloed uitoefenen: 'mitunter mach sich vorubergehend ein klei-
ner, wenn auch teuer erkaufter Erfolg einstellen' (1971:321). Ook Von
Mises is van mening dat op de lange termijn het effect van het over-
heidsingrijpen verdwenen zal zijn:

'Die Obrigkeit wird es nicht gelingen mit der Preissatzung ihre Absich-
ten zu verwirklichen. Das was die Obrigkeit nastrebt kann sie auf
diesem Weg nicht erreichen. Vom Standpunkt der Obrigkeit gesehen
ist der Eingriff nutzlos und unzweckmdssig' (1940:670).

Met dit laatste doelt Von Mises op de verstorende werking die van het
overheidsingrijpen uitgaat. Von Mises is zeer negatief in zijn beoordeling
van het overheidsingrijpen in het prijsvormingsproces: 'Der Preispolitische
Eingriff legt das Getriebe des Marktes still, und zerstOrt den Markt. Es
nimmt damit der Marktwirtschaft die Steuerung und macht sie sinloss'
(1940:675). De argumentatie voor deze verstorende werking van overhei(is-
ingrijpen luidt als volgt prijsvoorschriften van overheidswege -Von BOhm-
Bawerk spreekt van een 'kunstlicher Eingriff'-, zijn 'auf dem Markt ein
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Datum,   dass sich marktmassig auswirkt' (Von Mises 1940:672).   Door   het
aanbrengen van veranderingen in de prijs door de overheid, kunnen vraag
en aanbod elkaar niet meer vinden; het loon verliest dan zijn allocatieve
functie.

 Der Preissstand des Marktes ist dadurch ausgezeichnet, dass es Ange-
bot und Nachfrage in Gleichgewicht hallt. Wenn die Obrigkeit den
Preis anders festlegen will als der Markt, dann kann sich dieses
Gleichgewicht nicht einstellen' (Von Mises 1940:672).

5.2  De neo-klassieken

Het meest kenmerkende van de neo-klassieke gedachtengang heeft betrek-
king op het prijsvormingsproces. Anders dan de laisser-faire economen
zien de neo-liberalen in, dat vrije prijsvorming op de goederen- en ar-
beidsmarkt niet noodzakelijk tot een optimale situatie leidt. Men heeft op
de vrije prijsvorming tegen dat zij monopolie-elementen bevat. Alvorens
het marktmechanisme tot optimale resultaten kan leiden zullen die mono-
Nliezelementen-xeswijderd, geneutraliseerd moeten worden. Dit dientte
geschieden door middel van overheidsinterventie. Het klassiek orthodox
liberalisme wordt dan ook door de neo-liberalen geamendeerd. pe neo-li-
beralen zijn voorstanders van een meer gelouterd liberalisme, dat ruimere
concessies doet aan overheidsingrijpen, maar nog steeds de grondfilosofie
van de klassieken, de heitzame werking van het marktmechanisme. blijft
volgen. Pigou getuigt als neo-klassiek denker van zijn geloof in het
marktmechanisme:

'With perfectly free competition among workpeople and labour perfect-
ly mobile..there will always be at work a strong tendency for wages-
rates to be so related to demand that everybody is employed'
(1941:87).

De amenderingen welke het neo-liberalisme aanbrengt dienen volgens
Loeys te worden bezien als 'toegevingen', welke de vrucht zijn van prak-
tijkervaringen die hebben doen inzien dat ook de liberale ordening bewa-
king en verdediging, en soms aanpassing vergt (1977: deel 3:16). Pigou
spreekt van een nieuwe benadering van de problemen op grond van de
veranderde werkelijkheid:

*This fundamental difference of experience is, I think, largely accoun-
table for the difference in the way in which the old generation of
economists and the new approach their problems' (1952:3).
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Op grond van de feitelijkheid zien de neo-klassieken zich genoodzaakt om
te constateren dat de assumptie van een concurrentiele markt een on-
houdbare vooronderstelling is. Zo heeft de concurrentie op de goederen-
markt de concurrentie goeddeels geBlimineerd; in plaats van tot machts-
verdamping te leiden is er machtsconcentratie ontstaan. Als hel doel
winstmaximalisatie is, dan blijkt een van de middelen daartoe het beknot-
ten van de concurrentie, hetzij door onderlinge afspraken, hetzij door
differentiatie van de waar. De werkelijkheid levert derhalve niet het beeld
op van volledige mededinging, maar van monopolokie marktvormen. Deze
monopoloide marktvormen hebben alle gemeen dat de prijzen voor de
subjecten niet gegeven zijn. De marktpartijen zijn in staat de prijs te
zetten; de marktpartijen als prijszetters. Dit heeft tot gevolg 'dat bij de
monopoloide marktvorm het optimum van de individuele onderneming niet
samenvalt met het belang van de consument' (Hartog 1968:73).

Concentreren we ons allereerst op het beleid welke de neo-liberalen op
grond van deze visie op de goederenrnarkt voorstaan. Het neo-liberate

concept stelt dat volledige mededinging op de goederenmarkt moet worden
hersteld. Maatregelen hiertoe dienen door de overheid te worden genomen.
De overheid heeft in de neo-liberale gedachtengang de taak de liberale
ordening te bewaken en te verdedigen en soms zelfs aan te passen. De
fundamentele beginselen van het economisch-liberalisme inzake de rol van
de overheid zijn onder de neo-liberate variant niet langer meer een stati-
sche doctrine, er bestaan geen vaste regels die eens en voor altijd zijn
bepaald. Hayek merkt hierover het volgende op:

*Het fundamentele beginsel, dat wij bij het ordenen van onze zaken
zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de spontane krachten van
de maatschappij en zo min mogelijk onze toevlucht moeten nemen tot
dwang, is wat de toepassing betreft vatbaar voor alle mogelijke varia-
ties. In het bijzonder bestaat er een groot verschil tussen het bewust
scheppen van een systeem waarin de concurrentie zo heilzaam mogelijk
zal werken en het passief aanvaarden van instellingen zoals ze zijn.
Waarschijnlijk heeft niets de liberate zaak zoveel kwaad gedaan als de
domme volharding van sommige liberalen om een aantal grove vuistre-
gels boven de laissez-faire beginselen te stellen' (1985:32).

Deoyerhe_id  js_«nder  bet  neo-liberalisme   niet  langer meer passief  en
afwezig. Ze hefft tot taak het marktmechanisme te ondersteunen en waar
nodig de werking ervan aante vullen. De overheid bepaalt zich in het
algemeen tot het cre8ren van zodanige voorwaarden, zodat de individuen
op de meest succesvolle manier kunnen plannen. De overheidstaak is een
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voorwaardenscheppende, haar taak is subsidiair van aard; ze schept-de  
voorwaarden waaronder het marktmechanisme optimaal kan functioneren.  6
De door de overheid te treffen maatregelen moeten algemeen geldend zijn,
ze mogen niet discrimineren. Het is de taak van de overheid een geschikt
raamwerk te scheppen voor het heilzaam werken van de concurrentie; de
concurrentie moet haar werk kunnen doen. In reactie op de planningseco-
nomen merkt Hayek op dat deze overheidstaak evenzeer moet worden
beschouwd als vorm van 'planning':

'We kunnen het beschouwen als planning in algemene zin, in de bete-
kenis van het ontwerpen van het rationeelste, permanenste schema
waarin velerlei activiteiten door verschillende personen overeenkomstig
hun individuele plannen worden uitgevoerd' (1985:50).

Elk verder overheidsingrijpen is volgens de neo-klassieken een maatregel
tegen het concurrentiebeginsel zelf en dus tegen een optimale uitkomst
van de economie. Indien de economische spelregels of grenzen zoals door
de neo-klassieken geformuleerd, worden geschonden en overtreden, zal dit,
zo merken met name Hayek en Friedman op, onherroepelijk repercussies
hebben voor de democratische orde. Wat we hier zien is een typisch
voorbeeld van datgene wat Van der Geest typeert als  economisch imperi-
alisme:

'De economen beperken het domein van de economie niet tot het ge-
drag van individuen op markten, maar breiden het uit tot alle vormen
van sociale interactie en maatschappelijke organisatie. Zij laten de
homo economicus los op het terrein van de sociologie, de politicologie,
de sociale psychologie en de antropologie. Zij verheffen de economie
in feite tot universele sociale theorie' (1986:761).

Men  construeert een soort i  zeren  wet  van de ontdemocratisering. Fried-
man geeft 'aan ons de keus': of de-lemocratie-Xerstellenfoorherstel van
het marktmechanisme, of vervallen in een totalitair regime (1978; 1981;
1982); Hayek spreekt van een 'road to serfdom' die wordt ingeslagen op
het moment dat de centrale en de locale overheid meer dan de helft van
het nationaal inkomen direct beheersen:

*Want wanneer de eerste stappen tegen het concurrentiebeginsel een-
maal zijn genomen, is het enige alternatief naast een terugkeer naar
de concurrentie, een beheersing door de overheid van het economisch
leven dat, wil het resultaten afwerpen, hoe langer, hoe vollediger, hoe
gedetailleerder moet worden' (1985:57.  Zie ook Hayek   1979;   1980).
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7  F Kort samengevat verloopt hun theoretische onderbouwing van de ijzeren

-6    1 wet  van
de ontdemocratisering als volgt planning leidt tot dictatuur,

omdat dictatuur het doeltreffendste dwangmiddel is om de verwezenlijking
van idealen door te zetten en als zodanig onontbeerlijk wit centrale plan-
ning op grote schaal mogelijk zijn. De botsing tussen planning en demo-

cratie ontstaat eenvoudigweg uit het feit dat het laatste een beletsel
vormt voor het onderdrukken van de vrijheid, die het richting geven aan
economische bedrijvigheid vereist. Als indicator voor de vrijheidsgraad
van een samenleving, beschouwen de neo-klassieken het percentage van de
overheidsbestedingen van het nationale inkomen: de grootte van de collec-
tieve sector. Volgens Friedman's inschatting mogen de overheidsuitgaven
de 60% niet te boven gaan, want anders komt de vrijheid van een land in
gevaar. De kans dat een parlementair-constitutionele regeringsvorm er in
zal slagen de collectieve sector te beheersen, mag volgens Hayek en
Friedman niet al te hoog worden aangeslagen. Ze vinden zich in hun
overtuiging gesteund door een andere neo-klassieke theorie: de 'public
choice' theorie (Buchanan/Wagner 1977; Buchanan/Tollison 1972; Downs

1957; Visser 1980; Van de Doel 1978; De Grauwe 1986; Silk 1984; Mishra

1985), een theorie die grote vraagtekens plaatst achter de mogelijkheid
dat van overheidswege een anticydische conjunctuurpolitiek kan worden

ontworpen. bblic_choice, de_neo-klassieke_voonomische theorie van pgli-
tieke besluitvorming, gaat ervan uit dat politici en overheden op precies

dezelfde manier besluiten nemen als zakenlieden en consumenten: jn  ter-
men van eigenbelang. Politici voeren een bepaald beleid om stemmen te

winnen, niet andersom. Ambtenaren nemen besluiten en voeren beleid uit
om hun eigen positie   in het overheidsapparaat te versterken,   en   niet . om
het algemeen belang te dienen. De groei van de overheidssector ('govern-
ment growth') verklaart de public choice theorie uit de concurrentie van
politici en politieke partijen om de stemmen van de kiezer ('vote motive'):

:.it is electoral pressure and expediency of competitive democratic
politics that has pushed governments further and further into becoming

'responsible' for everything' (Mishra 1985:29).

Om hun kiezersaanhang te vergroten, zijn politici geneigd allerlei voorde-
len toe te kennen aan particuliere belangengroepen. Door dit tegenover
vele groepen van kiezers te doen, versterken zij hun positie. Dit leidt tot
aanzienlijke voordelen op korte termijn voor elke groep afzonderlijk, en
tegelijkertijd tot verhoging van de overheidsuitgaven ('government overlo-
ad'). De rekening wordt later gepresenteerd in de vorm van begrotings-
tekorten, toename van de overheidsschuld, geldschepping en inflatie ('go-
vernment failure'). De Public choice theorie spreekt in dit verband van
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een 'fiscale illusie' [17]. Men moet dan ook niets hebben van het concept
van -market failure', de idee dat ook in de marktgerichte economie soms
gewoon dingen misgaan en de overheid moet inspringen. Naar hun mening

is er sprake van *government failure: Naar analogie van de 'onzichtbare
hand' van Smith, maakt de public-choice theorie gewag van 'de onzichtba-
re voet'. Omdat groei van de overheid in het eigenbelang is van de amb-
tenaren en politici, heeft de collectieve sector een ingebouwde neiging om
te groeien. De visie op de toegenomen overheidsbemoeienis met het soci-
aal-economisch leven verandert ten gevolge van bovenstaande inzichten
fundamenteel:

*Hieruit mag men niet de conclusie trekken dat de macht van de over-
heid evenredig is vergroot. De uitbreiding van de overheidsuitgaven is
te wijten aan zwakte van de overheid. Zij biijkt niet te kunnen weer-
staan aan de druk van allerlei belangengroeperingen die eigen voordeel
opeisen' (Visser 1980:284).                                                                                     1

/--

Hoewel de overheid steeds meer geld uitgeeft, en dus de indruk wekt
machtig te zijn, is de overheid in feite verzwakt. Ze wordt steeds meer
de speelbal van drukkingsgroepen. In plaats van een sterke staat krijgen
we een verzwakte staat (De Grauwe 1986:41). De uitbreiding van de over-
heidsuitgaven moet worden toegeschreven aan het niet meer kunnen weer-
staan van de druk van allerlei belangengroeperingen, waarvan de last op
de collectiviteit wordt afgewenteld. De economisch-politieke conclusie
welke de public choice theoretici verbinden aan bovenstaand gedachten-
goed, verschilt in geen enkel opzicht van de beleidsadviseringen welke uit
het werk van Hayek en Friedman zijn te destilleren:

6Government growth, government failure and government overload thus
form an interveawing set of arguments in favour of a minimal state.
Increasing state intervention in the ordening of economic and social
affairs is neither necessary nor beneficial' (Mishra 1985:41).

Maar dit voorstel tot *ontvetting' (De Grauwe 1986:73) van de overheid, is
makkelijker gezegd dan gedaan. De public choice theoretici zijn zich,
geheel in de lijn van hun eigen theorie, bewust van het feit dat, gegeven
de aard van het politieke systeem, de kans op een expanderende over-
heidssector groter is dan een terugtredende overheid. Daarom zijn ze
voorstanders van wettelijke maatregelen gericht op het verkleinen van het
begrotingsoverschot
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'Some institutional safeguards are therefore necessary to keep in check
politicians' propensity to overspend and make extravagant promises..., a
constitutional limitation on the proportion of national income that can
be spend by the government' (Mishra 1985:45) [18].

    Keren we terug naar ons aandachtsveld: de arbeidsmarkt. De neo-liberale

    loontheorie is een typisch economisch-liberate leerstelling daar ze betoogt
dat bij volledige mededinging het marktmechanisme -het loon-, tot markt-
evenwicht zal leiden. De neo-klassieke loontheorie beschouwt echter het
loon niet, of niet alleen, als het resultaat van een aantal onpersoonlijke
krachten. De lonen worden niet zozeer gevormd als wel gemaakt. De
belangrijkste implicatie van deze maakbaarheidsgedachte ten aanzien van
de loonvorming is dat de neo-klassieken afstappen van de objectieve
klassieke notie van een loonfonds. De mogelijkheid van economische sub-
jecten om hun disposities te herzien is typerend voor de neo-klassieke
loontheorie. De tvonwrming wordt daarmee beheerst door subjectieve
facto[en: van een objectieve waardeleer naar een subjectieve waardeleer.
De neo-klassieke loontheorie wordt dan ook afgeleid uit hypothesen over
het gedrag (disposities) van individuele marktpartijen, dus van individuele
aanbieders en vragers in die markt. Daarbij neemt de veronderstelling van
rationaliteit een centrale plaats in. Onder rationaliteit wordt door deze
theoretici doelgerichtheid verstaan: individuele marktpartijen hebben wel-
omschreven doelstellingen en richten hun gedrag op het realiseren daar-

<-van. Typerend voor de neo-klassieke loontheorie is daarbij de marginale
v..denkwijze:de marginale produktiviteitstheorie.

Uitgangspunt van de neo-klassieke loontheorie is de concurrenti8le markt-
vorm. De vraag naar produkten en diensten wordt verklaard door de theo-
rie van de marginale produktiviteit. De vraag naar arbeid is een afgeleide
van de vraag naar produkten en diensten. De ondernemer heeft daarbij
maximale winst voor ogen. Micro-economisch is de loonvoet gegeven. Bij
een gegeven kapitaalhoeveelheid is sprake van afnemende meeropbrengsten
bij verdere inschakeling van arbeid: het grensprodukt van arbeid daalt. Er
zal daarom zolang arbeid worden gevraagd tot de bijdrage ervan aan de
produktie, de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten.
(Marginale kosten zijn gelijk aan de verandering in de totale kosten, die
optreedt wanneer de hoeveelheid arbeid die in dienst wordt genomen, met
een eenheid verandert; marginale opbrengsten zijn gelijk aan de verande-
ring in de totale opbrengst wanneer de tewerkgestelde hoeveelheid met
een eenheid verandert). Het aanbod van arbeid wordt in neo-klassieke zin
verklaard door de theorie van het grensnut. Er wordt uitgegaan van een
rationeel denkende werknemer, die arbeid en vrije tijd tegen elkaar af-
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weegt. Elke arbeider heeft een eigen preferentieschaal van aan te bieden
arbeidstijd en de omvang van het aanbod van arbeid is de resultante van
de individuele voorkeursschema's. Er zal net zolang arbeid aang»odel
Wdrden tot het grensnut -de goederen die met de laatst verdiende geld-
eenheid kunnen worden gekocht- gelijk is aan het grensnut van de prijs-
gegeven vrije tijd.

De neo-klassieke loontheorie veronderstelt aldus dat economische subjec-
ten in hun streven naar maximalisatie van bepaalde doelstellingen een
rationeel gedrag ten toon spreiden, hetgeen impliceert dat zij hun beslis-
singen -vraag naar en aanbod van arbeid- baseren op de afweging tussen
marginale kosten en marginale opbrengsten. Deze neo-liberate gewaarwor-
ding van het belang van subjectieve factoren in de loonvorming blijft
echter geincorporeerd in de economische loontheorie; in hun loontheorie
handhaven de neo-liberalen de marktvisie. Met haar benadering van het
loonvormingsproces vanuit de optiek van de markt, verschilt de neo-klas-
sieke theorie in geen enkel opzicht van haar klassieke voorgangers. Re
interactie tussen vraag en aanbed _ resulteert in de totstandkoming Van
lonen. De hoogte van de lonen verschaft informatie over de schaarstever-
houdingen op de markt en fungeert deswege als richtsnoer voor de alloca-
tie van middelen. Een marktevenwicht ontstaat wanneer een zodanige prijs
tot stand komt, dat vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn
en er voor de economische subjecten geen aanleiding meer bestaat om hun
disposities te herzien. Via het prijsmechanisme worden aldus de beslissin-
gen van de economische subjecten gecoordineerd.

In een situatie van volledige mededinging leidt het marktmechanisme op
de arbeidsmarkt tot optimale resultaten. Onvrijwillige werkloosheid is per
definitie uitgesloten. In eerste instantie valt werkloosheid dan ook buiten
de concepties van de neo-klassieke economie. Voor zover werkloosheid  1 |
bestaat is deze het gevolg van het elkaar niet kunnen vinden van

vraag    en aanbod ten gevolge van een ondoorzichtige arbeidsmarkt: frictiewerk-
loosheid. Beveridge legt in dit verband de vinger bij de fragmentatie van
markten, doordat vele typen arbeid elkaar niet kunnen substitueren. Het
gaat om de versplintering, doordat vragers en aanbieders slecht in be-
perkte groepen met elkaar in contact komen. De barrieres tussen markten
ontstaan voornamelijk door gebrek aan informatie over de werkgelegen-
heidssituatie elders. Maatregelen ter bevordering van arbeidsmobiliteit en
doorzi_chfigheid van de markt zullen de markt verruimen en dus de fric-
tiewerkloosheid terugdringen. Bestaande vacatures zullen dan sneller wor-
den gevuld. De aanpassingsprocessen zullen sneller verlopen (Beveridge
1909:8). Ook bestaat er bij de neo-klassieken aandacht voor het verschijn-
sel van vrijwillige werkloosheid:
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'The point is not that the unemployed cannot find work, but that they
are not willing to work at the wages they can get in the labour mar-
ket for the particular work they are able and willing to perform' (Von
Mises 1936:485).

H-et arbeidsmarktevenwicht dat de logische resultante zal zijn van volledi-
le concurrentie en economisch rationeel handelende marktpartijen, zal
echter veelal niet kunnen worden bereikt ten gevolge van het bestaan
van monopolie-elementen op de arbeidsmarkt. Het is daarom dat de neo-
klassieken ook andere vormen van werkloosheid erkennen. Het ingrijpen
van de overheid in het marktmechanisme, met als gevolg bijv. het vast-
stellen van een te hoog wettelijk minimumloon, te hoge sociale uitkerin-
gen of een te hoog loonniveau onder het stelsel van geleide loonpolitiek,
alsook de gevolgen van een vakbondsmonopolie, kunnen naar de mening
van de neo-klassieken resulteren in onvrijwillige werkloosheid. Economi-
sche machten kunnen de marktwerking verstoren. Daarmee bestaat er in
neo-klassieke kringen wel degelijk belangstelling voor het (onvrijwillig)
werkloosheidsvraagstuk.

De belangstelling voor het werkloosheidsvraagstuk richt zich allereerst op
die werkloosheid welke is veroorzaakt door het optreden van vakbonden.
Wanneer de vakbonden zich in een machtspositie bevinden weten ze een
hoog loonniveau af te dwingen. Binnen de neoklassieke theorie zijn een
tweetal beleidsopties te onderscheiden gericht op de bestrijding van de uit
een vakbondsmonopolie resulterende werkloosheid:
(1)   Overheidsingrijpen in de vorm van geleide loonpolitiek
(2) Aanpassingspolitiek vrije onderhandelingen in het kader van actieve

passiviteit van de overheid.

Volgens Pigou (1913:59) kan het werkgelegenheidsevenwicht bedreigd wor-
den door monopolie-elementen. Het optreden van de vakbonden kan oor-
zaak zijn van loonstarheid, waardoor de lonen zich onvoldoende (kunnen)
aanpassen aan veranderingen in de vraagsituatie. Vanuit hun machtspositie
hebben vakbonden een loonvoet weten af te dwingen, waarop de onderne-

.  6 mer slechts met hoeveelheidsaanpassing: uitstoot van arbeid, kan reageren.
Werkloosheid is dan het gevolg van een verstarring op de arbeidsmarkt
-loonrigiditeit-, welke is veroorzaakt door de machtspositie die vakbonden
bekleden. Als de vakbonden een monopoliepositie innemen wordt een
flexibele aanpassing van de reele lonen -het vereiste van loonflexibiliteit-,
en daarmee het automatisch herstel van het arbeidsmarktevenwicht, ver-
hinderd. Het bekleden van een machtspositie door de vakbonden doet zich
volgens de neo-klassieke theorie voor in een tweetal gevallen: enerzijds
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wanneer er sprake is van een bilateraal monopolie, anderzijds wanneer er
sprake  is  van een eenzijdige monopolie  (Van Hulst 1984:26).

In het neo-klassieke bilateraal monopolie-model wordt de notie van volle-
dige-Concurrentie op de arbeidsmarkt losgelaten. Volgens dit model wordt
de arbeidsmarkt in belangrijke mate gekenmerkt door monopoloide en
oligopoloide elementen. Er is sprake van een zuiver bilateraal monopolie
wanneer den vakbond namens alle werknemers onderhandelt met tan
werkpeversorganisatie, die de belangen van alle werkgevers behartigt. Er
is in dit geval sprake van een complete monopolisering van vraag en
aanbod van arbeid. De uitkomst van de loononderhandelingen achten de
neo-klassieken afhankelijk van de relatieve machtspositie die de partijen
in de onderhandelingen innemen. Er komt onder het bilateraal monopolie-
model een zeker machtsevenwicht tot stand, waarbij het niveau van de
re8le loonvoet bepaald wordt door de maximale benutting van de relatieve
machtsposities. Van Hulst spreekt ten aanzien van de hoogte van die
loonvoet de volgende voorspelling uit

'Weliswaar is onbekend welk niveau dat zal zijn, maar waarschijnlijk
ligt dat in elk geval hoger dan bij volkomen concurrentie. Het inge-
schakelde arbeidsvolume  z)-in dat. geval geringer zijn dan onder vol-
komen concurrentie' (1984:30).

Bij _een hoger evenwichtsloon  past dus volgens de neo-klassieke theorie
een grotere natuurlijke werkloosheidsgraad; het ingeschakelde arbeidsvo-
lume zal in het bilateraal monopolie geringer zijn dan onder volkomen
concurrentie.

Het bilateraal monopolie is volgens de neo-klassieken echter te statisch.
In een groeiende volkshuishouding zal ook onder het bilateraal monopolie
de relatieve machtspositie van de partijen veranderen. Kenmerkend voor
de neo-klassieke benadering is dat zij deze verandering van machtspositie
toeschrijven aan marktontwikkelingen (macht = markt) en daarom ten ene
male als relatief aanmerken. Er is een situatie denkbaar waarin de vak-
bond door zijn machtspositie in staat is om eenzijdig de reele loonvoet
vast te stellen -de vakbond als loonzetter-, waarna de werkgeversorgani-
satie het arbeidsvolume bepaalt. In dit geval is er sprake van een eenzij-
dig monopolie.

Volgens de neo-klassieken vormt de natuurlijke werkloosheidsgraad een
afspiegeling, een indicatie van de bestaande fricties en imperfecties op de
arbeidsmarkt. Zowel in het geval van een bilateraal monopolie als in het
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geval van een eenzijdig monopolie, bestaat er ten gevolge van het bestaan
van een reele loonvoet boven het volkomen concurrentieniveau een boven-
natuurlijke werkloosheidsgraad. Met name Pigou (1913:59) maakt zich hard

T

jan<overheidsingrijpen in de loonvorming in situaties als deze. Dtover-
1 1 heid/dient de arbeidsmarkt te saneren middels geleide loonpolitiek. De

geleide loonpolitiek dient er op gericht te zijn de natuurlijke werkloos-
heidsgraad terug te dringen via eliminatie van de door vakbonden veroor-
zaakte arbeidsmarktimperfectie,  in  casu  door het terugdringen  van _de
reele loonvoet door een verlaging van de nominale lonen. Van Hulst
spreekt in dit verband van 'het afromen van de monopoliewinst van de
vakbeweging' (1984:65). Dit ingrijpen van de overheid in de loonvorming is
voor de neo-klassieken echter aan strikte grenzen gebonden. Von Mises
hierover.

'Die Preistaxe kann Monopolpreisen gegenober Erfolg haben, wenn sie
den Preis nicht unter den Stand herabdrucken will, den der Wettbe-
werbspreis auf dem unbehinderten Markt einnehmen wurde' (1940:675).

Een verdergaande verlaging van de reele loonvoet voorbij het volkomen
concurrentie-evenwicht levert in theorie namelijk ernstige problemen op,
omdat de geleide loonpolitiek dan in botsing komt met de marktkrachten.
Het prijsmechanisme kan in dat geval ook niet onbelemmerd reageren op
de schaarsteverhoudingen. De spanning op de arbeidsmarkt blijft dan
onverminderd bestaan. Als de overheid de reele loonvoet drukt onder het
evenwichtsniveau, dan treden er na verloop van tijd onherroepelijk reper-
cussie-effecten op in de vorm van ontwijking en ontduiking van de door
dA overheid uitgevaardigde loonvoorschriften. Bovendien zal de geleide
loonpolitiek permanent volgehouden dienen te worden. Immers, indien de
marktmacht van de vakbeweging tijdens de geleide loonpolitiek in tact
blijft, zal na afschaffing van de geleide loonpolitiek hernieuwde machts-
uitoefening een loonexplosie induceren, waarmee de vakbeweging de verlo-
ren gegane monopoliewinst herovert

'Stop-gap incomes policies, give rise to what has been called the 're-
entry problem' -the return to free collective bargaining, sometimes

-wreaking havoc on the economy in the process' (Mishra 1985:112).

De kans van slagen van een geleide loonpolitiek wordt dan ook niet te
hoog aangeslagen. Het beleid moet permanent worden volgehouden en de
overheid moet over voldoende arbeidsmarktinformatie beschikken om te
weten waar het evenwichtsniveau zich bevindt, teneinde te voorkomen dat
haar voorgeschreven loonniveau onder het volkomen concurrentie-niveau
terechtkomt, met alle negatieve gevolgen van dien (Van Hulst 1984:67).
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Geleide loonpolitiek is dan ook maar Ban mogelijkheid om de negatieve
gevolgen van een vakbondsmonopolie op te vangen. Er bestaat in de neo-
klassieke theorie een alternatief. Dit alternatief ligt in het verlengde van
de visie van de neo-klassieken op machtposities. Machtsposities zijn vol-
gens de neo-klassieke theorie altijd relatief. De machtspositie van een
der partijen is het gevolg van gunstige voorwaarden voor die partij op de
arbeidsmarkt; macht vindt altijd zijn fundament in de markt. De machts-
ppsitie wordt volgens de neo-klassieken bepaald door factoren als de
werkloosheidsgraad en is daarom nooit eeuwig en absoluut. Machtsfactoren
worden door de neo-klassieken daarmee geincorporeerd in hun marktthf-
orie. Op grond van deze marktbenadering van de machtsposities nemen de
neo-klassieken het standpunt in dat de vakbond op basis van een gegeven
machtspositie wel een relatief hoog reeel loonpeil kan afdwingen, maar
dat de vakbond geen permanente, zelfstandige invloed kan uitoefenen op
de lange termijn ontwikkeling van de re8le loonvoet. De vakbondsinvloed
beperkt zich tot een effect op het niveau van de re8le loonvoet, waarna
de dynamische ontwikkeling door marktkrachten wordt geinduceerd. Ster-
ker nog: een door de vakbond afgedwongen relatief hoog reeel loonniveau
zal negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Met name zal de werkloosheid als gevolg van dit te hoog retel loonniveau
toenemen.

Op grond van de neo-klassieke gedachte van macht=markt, betogen de
neo-klassieken dat de machtspositie van de vakbeweging hierdoor na ver-
loop van tijd zal afkalven en de werkgevers er op lange termijn in zullen
slagen het evenwichtsloonpeil te herstellen. Markttheoretici zoals-de neo-
klassieken zijn er aldus van overtuigd dat de macht uiteindelijk altijd zal
gehoorzamen aan de wetten van de markt: marktmacht, en dus op lange
termijn evenwicht is gegarandeerd [19]. De neo-klassieken welke geleide
loonpolitiek afwijzen gaan (wel) uit van een op lange termijn bestaand
evenwicht. De vakbonden zullen slachtoffer worden van hun eigen machts-
positie en hierdoor zijn de werkgevers ,in staat het evenwichtsloon te
herstellen [20]. Het alternatiefvooLgeleide_1Qonpolitiek in een situatie als
deze luidt voor hen dan ook: laanaitiek De overheid dient zich
passief op te stellen inzake de loonvorming -het model van vrije onder-
hAndelingen moet worden gehandhaafd-, maar dient daarnaast allerlei
maatregelen te nemen (actief) gericht op het doorbreken van de loonver-
Agrring op de arbeidsmarkt. Friedman adviseert in dit verband de af-
schaffing van overheidswege van al die wettelijke maatregelen op de
arbeidsmarkt die 'een bron vormen van macht voor bepaalde vakbonden en
een bron van werkgelegenheid voor bureaucraten' (1981:275).
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Hiermee komen we terecht bij de werkloosheidsvariant welke is veroor-
zaakt door overheidsoptreden op de arbeidsmarkt. De werkloosheid welke

1 ontstaat ten gevolge van overheidsoptreden kan enerzijds zijn oorsprong

<   vinden in
een machtspositie van de vakbonden (monopolie). Het overheids-

optreden op de arbeidsmarkt draagt in dat geval bij aan die werkloosheid
doordat van overheidswege allerlei maatregelen worden getroffen ten
faveure van die vakbonden (en dus van hun machtspositie). Anderzijds kan

A   van dit overheidsoptreden een autonome invloed uitgaan op de werkloos-
heid, doordat de marktwerking, het marktmechanisme, wordt verstoord.

t,  Voor wat betreft de overheidsmaatregelen welke de marktwerking kunnen
  verstoren, noemen de neo-klassieken: het ontslagrecht, het wettelijk mi-
\  nimumloon en de werkloosheidsuitkeringen. Over het wettelijk minimum-

loon zegt Pigou het volgende:

'Public opinion in a mcdern civilised State builts up for itself a rough
estimate of what constitutes a reasonable living wage. This is derived
half-consciously from a knowledge of the actual standards enjoyed by
more or less 'average' workers. Hence it is to be expected that the
lowest class of workers, who congregate in occupations needed very
little skill or strength, will have a marginal worth, if all of them are
employed, less than what public opinion regards as a reasonable mini-
mum payment for any worker to receive. Public opinion then enforces
its view. In these circumstances their actual wage will stand above the
level to which free competition tends and at which there is no unem-
ployment' (1941:90).

In geval het minimumloon hoger is dan het evenwichtsloon kan de
arbeidsmarkt niet tot evenwicht komen. Het minimumloon voorkomt in dat
geval een loondaling onder een bepaald politiek gedefinieerd niveau, en
daarmee evenwichtsherstel. (Een minimumloonniveau onder het evenwichts-
loon heeft dit effect niet). In dat geval ontstaat er dus werkloosheid.
Invloed op de werkloosheid kan volgens de neo-klassieken ook worden
uitgeoefend door het bestaan van een werkloosheidsverzekering. Zoals
boven betoogd, wordt in de neo-klassieke theorie de keuze tussen werken
en niet-werken bepaald door de afweging tussen kosten en opbrengsten in
beide situaties. Indien in geval van werkloosheid een uitkering wordt
genoten, is werkloosheid relatief aantrekkelijk of minder onaantrekkelijk
dan wanneer de uitkering niet bestaat. Als zodanig betekent dit dat in de
afweging werken versus niet-werken het laatste alternatief relatief aan-
trekkelijker wordt. Bij een volkomen vrije keus tussen werken en niet-
werken, verwachten de neo-klassieken dat het aantal mensen dat kiest
voor niet-werken met een uitkering, stijgt naarmate de uitkering hoger is.

128



5j---k

De prikkel .4ncentivep>voor het individu om te gaan werken is minder bij
een hoge werkloos116idsuitkering. Het bestaan van een werkloosheidsver-
zekering heeft volgens de neo-klassieke theorie ook tot gevolg dat er
minder loondruk bestaat dan anders het geval zou zijn. Immers, bij een
1Age uitkering zouden individuen reeds bij een lager loon een baan accep-
teren. Het bestaan van een uitkering maakt het mogelijk onaantrekkelijke
aanbiedingen af te slaan, en legt zo een bodem in de markt ten aanzien
van de loonvoet een arbeider heeft weinig reden een baan te aanvaarden
met een loon lager of in de buurt van zijn uitkering. Het bestaan van een
werkloosheidsverzekering heeft aldus de neo-klassieke theorie langs twee
wegen effect op herstel van evenwicht bij daling van vraag naar arbeid:
werkloosheid wordt relatief aantrekkelijker en de loondruk wordt vermin-
derd (Boot/De Klerk 1986:68). Ten slotte kan een negatieve invloed op de
werkgelegenheid uitgaan van wettelijke regels. Ontslag van arbeiders is in
de loop van de tijd steeds meer met wettelijke regels omgeven. Zo'n
moeilijke ontslagprocedure kan tot gevolg hebben dat de vraag naar ar-
beid daalt. In een perfecte markt zou dit betekenen dat het loon daalt en
dat de werknemers hun grotere werkzekerheid kopen met een lager loon.
Echter, in een markt met beperkte loonflexibiliteit ten gevolge van mini-
mumloonregelingen en werkloosheidsuitkeringen, kan dit ontslagrecht een
oorzaak zijn van werkloosheid. Hierbij komt dat ontslagen worden belem-
merd door cao-afspraken over opzegtermijnen, afvloeiingsregelingen en
dergelijke. Dit brengt een verhoging van de ontslagkosten met zich mee,
de zogenoemde 'non-wage labour costs' (C.E.D. 1987:20).

Kritiek op overheidsmaatregelen op de arbeidsmarkt -met name die over-
heidsmaatregelen welke leiden tot of gericht zijn op een wijziging in de
inkomensverdeling zoals minimumlonen en werkloosheidsuitkeringen- base-
ren de neo-klassieken echter niet alleen op economische motieven. De
kritiek stoelt ook op hun ethiek inzake inkomensverdeling. Een inkomend-
verdeling   welke.tot   stand_ il  gebracht   doormarktkrachten is_ volgens   de
neo-klassieken_ethisch -verantwoord-en-sociaal rechtvaardig. Ze beroepen
zich daarbij op de eerlijkheid en de anonimiteit van het marktmechanisme.
Hayek merkt in dit verband op:

 Het is veelbetekenend dat een van de algemene bezwaren tegen con-
currentie is, dat deze 'blind' is. Het is daarom belangrijk eraan te
herinneren dat in de oudheid blindheid een attribuut van de godheid
der gerechtigheid was. Hoewel concurrentie en gerechtigheid weinig
anders gemeen hebben, strekt het zowel de concurrentie als de gerech-
tigheid tot eer dat zij zonder onderscheid des persoons oordelen'
(1985:122)
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Friedman gaat nog een stap verder door aan de anonimiteit van het
marktmechanisme de conclusie te verbinden dat een dergelijk stelsel naar
zijn aard politiek stabieler zal zijn, de mensen zullen er niet zo snel
tegen in verzet komen:

'Buurmans gras is altijd groener, dus wij geven de schuld aan het
systeem. In een door de overheid geleide economie richt de afgunst en
de onvrede zich op de politieke leiders. In de vrije markteconomie
krijgt het marktmechanisme de schuld' (Friedman 1981:43).

Hoewel de neo-klassieken toegeven dat onder het stelsel van de vrije
concurrentie de kansen niet voor ieder individu gelijk zijn -vanwege
particulier eigendom en overerving-, zijn zij van mening dat dit stelsel
het enige is, waarbij het succes van het individu uitsluitend van hem zelf
afhangt en niet van de gunsten van de machthebbers. Een stelsel van
vrije concurrentie zal niet goed kunnen werken indien iedereen hetzelfde
inkomen verdient. Een vrije markt kan niet functioneren in een egalitaire
samenleving. De neo-klassieken bedoelen hiermee niet dat mensen geen
gelijke kansen mogen hebben. Integendeel. Een marktsysteem werkt naar
hun mening het best wanneer iedereen dezelfde kansen krijgt, wanneer er
sprake is van volledige concurrentie. De Grauwe merkt in dit verband het
volgende op:

'Wanneer met gelijkheid wordt bedoeld dat het uiteindelijk resultaat
(inkomen of maatschappelijke positie) voor iedereen hetzelfde moet
zijn, dan moet gesteld worden dat deze vorm van gelijkheid inconsis-
tent is met het marktsysteem. In zo een systeem zal niemand nog een
prikkel hebben om harder te werken of nieuwe initiatieven te nemen.
Wat hij ook doet, de beloning blijft hetzelfde. Gelijkheid kan dus op
twee manieren begrepen worden. Gelijkheid van kansen en gelijkheid in
resultaat. Het eerste is essentieel om het marktsysteem goed te doen
werken. Het tweede begrip van gelijkheid is een vijand van het vrije
marktsysteem' (1986:29).

De vraag of het prijsmechanisme rechtvaardige en gelijke resultaten voor
de burgers oplevert, is van een heel andere orde:

'It depends on what you mean by equality. Equality before the law,
certainly. Equality in material position is wholly impossible, because
that would require a complete directed system. Freedom always produ-
ces inequality, and equality of a material kind can only be achieved by
the abolition of freedom' (Hayek in: Silk 1984:120).
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Op grond van bovenstaande economische en ethische motieven dient de
werkloosheid welke is veroorzaakt door overheidsoptreden, volgens de
neo-klassieken te worden bestreden met een politiek gericht op loonflexi-
bliteit en aanpassing. Dit laatste wordt met name benadrukt door de sup-  1
ply siders. Deze aanbodeconomen benadrukken dat met name de aanbod-   
kant van de economie moet worden versterkt en niet teveel gelet hoeft te  1
worden op de vraagkant, zoals de keynesianen propageren. Als oorzaak  
voor verminderde economische groei en gestegen werkloosheid noemen zil
het bestaan van een veelheid aan regels die het functioneren van onder-
nemingen (supply side), minder flexibel maken. Afschaffing van een veel-
heid aan overheidsregelgeving -dabureaucratisering, privatisering, flexibili-
sering-, alsook een grotere afstand tussen de lonen en de lonen en de
uitkeringen -differentiering, decentralisering, ontkoppeling-, zullen uitein-
delijk tot een nieuw evenwicht leiden; het loon als 'markt-clearing' me-
chanisme:

*All the measures of incomes policy that have been taken have not
even come near to solve the really central problem, that of restoring
the process by which the relative incomes of the different groups are
adjusted to changing conditions' (Hayek in: Silk 1984:120).

Tot slot vatten we de neo-klassieke loontheorie samen aan de hand van
de metafoor die wij eerder voor de klassieke loontheorie hanteerden.

Ook in de neo-klassieke loontheorie wonen kapitaal en arbeid in het
pand met de naam *huize welvaart'. De huisbaas van het pand is nu ech-
ter niet het kapitaal, maar de overheid. In dit pand behoort het tot de
taak van de huisbaas de orde te handhaven. In de neo-klassieke theorie
blijken kapitaal en arbeid in 66n bed liggen; ze zijn bedgenoten en moe-
ten zich tevreden stellen met een gezamenlijke deken. De handhaving van
de orde welke de overheid tot haar functie rekent, bestaat hieruit dat ze
als scheidsrechter optreedt op het moment dat de bewoners hun macht
gaan gebruiken om de deken naar zich toe te trekken. De neo-klassieken
zien wat betreft de uitkomst van deze machtsstrijd om de deken een
viertal mogelijkheden. Allereerst de situatie dat de bedgenoten over gelij-
ke kracht beschikken en dus de deken gelijkmatig over zich verdelen
(concurrentiBle marktvorm). De overheid hoeft in dat geval niet te inter-
veni8ren; ze beperkt zich tot haar nachtwakersfunctie. Daarnaast is het
mogelijk dat een partij over zoveel macht beschikt dat ze een groter stuk
van de deken naar zich toe weet te trekken (monopolie). De neo-klas-
sieken dichten de vakbeweging deze kracht toe. Goed georganiseerde
arbeiders slagen er in een groter stuk deken naar zich toe te trekken.
Aangezien de deken even klein blijft komt het kapitaal steeds meer bloot
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te liggen. Een deel zal ziek worden (rendementserosie), een deel zal het
laten afweten (desinvesteringen) en een deel zal op zoek gaan naar een
warmer bed (kapitaalvlucht). De overheid heeft in een dergelijke situatie
tot taak te zorgen dat de deken gelijkmatig wordt verdeeld. Ze kan dit
doen door middel van geleide loonpolitiek. Er bestaat echter ook de
mogelijkheid dat de overheid van mening is dat ze in een dergelijke situ-
atie niet hoeft in te grijpen. Ze is er van overtuigd dat de kemphanen
uiteindelijk zullen inzien dat een gelijkmatige verdeling van de deken de
beste oplossing in een situatie van koude zal blijken. Diegene die verkou-
den wordt als gevolg van een gebrek aan deken, zal de warme bedgenoot
eveneens infecteren met alle gevolgen van dien voor diens machtspositie.
Een machtspositie is ten ene male relatief, het beleid van de overheid is
er een van aanpassing. Ten slotte kan ook de overheid in de fout gaan.
Deze fout maakt zij volgens de neo-klassieken ten detrimente van het
kapitaal en dus ten faveure van de arbeid, maar zal zich uiteindelijk
tegen alle bewoners keren. Zo kan de overheid tot de beslissing zijn
gekomen dat de arbeid een betere verzorging benodigt. De arbeid krijgt
een basisvoedselpakket toegekend (minimumloon) en wordt door de over-
heid in bescherming genomen tegen de werkgevers (arbeidswetgeving). De
machtspositie van de arbeid wordt zo sterk dat ze de strijd om de deken
in haar voordeel zal weten te beslechten. De marktwerking wordt in dit
geval verstoord door overheidsoptreden. Uiteindelijk zullen ook in een
situatie als deze alle bedgenoten ziek worden (onevenwicht op de arbeids-
markt).
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6  Vraag-economen en arbeidsmarkt

De crisis in de jaren dertig vormde een breekpunt in het ontwikkelings-
proces van het kapitalistische economisch systeem. In vergelijking tot
het economisch systeem van voor de Tweede Wereldoorlog wordt de na-
oorlogse ontwikkeling vooral gekenmerkt door een grotere rol van de
staat in het economisch proces. Als belangrijkste moment achter deze
ontwikkeling dient te worden beschouwd de keynesiaanse revolutie in het
economisch denken. Het was immers in de theorie van Keynes, dat voor
het eerst systematisch de noodzaak van een ook in het economisch leven
actief participerende staat werd aangetoond.

6.1 Het keynesianisme

In zijn in 1936 gepubliceerd werk 'The general theory of Employment,
Interest and money' (1981), verwierp Keynes de klassieke visie dat het

aanbod zijn eigen vraag schept, dat er bij voldoende flexibiliteit van
lonen en prijzen natuurlijke krachten werkzaam zijn die het economisch
evenwicht met volledige werkgelegenheid herstellen. Keynes verzet zich  „7
tegen een van de belangrijkste pijlers onder de klassieke theorie: de Wet  7
van Say (loi des debouchas). Deze wet zegt dat elk aanbod zijn eigen  &
VIng cre8ert. Algemene overproduktie is onmogelijk omdat elke verkoop
van goederen aan de verkoper een inkomen bezorgt waarmee hij op zijn
beurt als koper kan optreden. Voor de arbeidsmarkt houdt deze wet in
dat de allocatie van arbeid automatisch tegen de geldende marktprijs
plaatsvindt. Op langere termijn wordt het aanbod van arbeid beinvloed
door de loonvoet. Als de marktprijs onder de natuurlijke prijs van arbeid
komt te liggen, zal het aanbod gaan afnemen.

De intensiteit en de duur van de crisis van de jaren dertig hadden vol-
gens Keynes het falen van de klassieke remedie van geldloondaling en
het streven naar begrotingsevenwicht aangetoond. Volgens hem zijn de
uitgangspunten van de klassieke theorie namelijk niet algemeen geldig,
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maar slechts toepasbaar onder zeer speciale omstandigheden, omstandighe-
den die zich in werkelijkheid zelden of nooit voordoen. Het 'full employ-
ment'-evenwicht waartoe het economisch proces volgens de klassieken
leidt is een uitzonderingssituatie: normaliter is er altijd een zekere onder-
bezetting van de produktiefactoren. Het prijsmechanisme is volgens Key-

\  nes wel effectief als allocatiemechanisme -het leidt tot een optimale ver-
  deling van de arbeid over de verschillende produktiemogelijkheden-, maar
  het garandeert niet dat een produktieniveau waarbij de vraag naar arbeid
  gglijk  is  aan het aanbod, gerealiseerd wordt. Het prijsmechanisme leidt
niet, zoals in de klassieke theorie wordt verondersteld automatisch tot
macro-economisch evenwicht met volledige werkgelegenheid. Keynes wees
op de mogelijkheid van een blijvend *underemployment'-evenwicht. De in
de maatschappelijke werkelijkheid voorkomende werkloosheid is niet aUeen
frictiewerkloosheid,  het is vooral  ook con iuncturele  werk/oosheid,  dat  wil
zeggen werkloosheid die voortvloeil _llit ondirbvstedins,  uit het tekort-
schieten van de totale vraag naar goederen in de economie. De overheid
krijgt in zijn theorie de taak de vraag te manipuleren om daarmee het
niveau van de werkgelegenheid te beinvloeden. Dit betekende een radicale
breuk met het heersende laissez-faire denken.

De kern van het keynesiaanse standpunt vormt de opvatting dat de inves-
teringen afhangen van de verwachtingen van de ondernemers ten aanzien
van de in de nabije toekomst realiseerbare winsten. Investeringen worden
volgens Keynes bepaald door  the proceeds that entrepreneurs ecspect to
receive' (1981:147), daarmee de ondernemer in het hart van het kapitalis-
tisch systeem plaatsend en niet de vraagstimulerende overheid zoals vele
theoretici, met name critici, ons willen doen geloven. 1-gliens Keynes zijn
deze winstverwachtingen afhankelijk van het vertrouwen dat de onderne-
mers hebben in de mogelijkheid hun produkten ook in de toekomst te

-1 kunnen  afzetten,  dat wil zeggen  van de effectieye_yraag [21]. Het concept
van de effectieve vraag is niet alleen een belangrijke schakel in dit ver-
wachtingenpatroon van de ondernemers, het is ook de belangrijkste analy-
tische vernieuwing van Keynes. Keynes wilde daarmee aantonen dat de
omvang van de vraag de belangrijkste determinant vormt van de hoogte
van het nationale inkomen en van de werkgelegenheid. De effectieve
vraag berust op de uitgaven van de consumenten, de investeerders en de
overheid. Een vergroting van deze uitgaven, van de effectieve vraag,
stimuleert de produktie van de bedrijven. Deze vergroting van de produk-
tie cre8ert inkom-en en werkgelegenheld. Produktie creeert inkomen door-
dat arbeiders loon ontvangen en doordat de bedrijven omzet en winst
kunnen maken met de output van de produktie. Een grotere effectieve
vraag leidt zodoende tot meer produktie en daardoor tot meer inkomsten
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en werkgelegenheid: het multiplier-effect of inverdieneffect. De verwach-
ting daarentegen dat zowel het vermogen als de wens van de consument
om bestedingen te doen op de lange termijn zullen afnemen, heeft een
negatief effect op de investeringen en dus op het inkomen en de werkge-
legenheid. Wat noodzakelijk is om de investeringen aan te moedigen is
daarom niet de klassieke remedie van het verminderen van de effectieve
vraag. Integendeel. Juist het stimuleren van de effectieve vraag zal de
investeringen aanmoedigen.

Het macro-economisch management dat Keynes voorstaat is gericht op de
beheersing van de totale vraag. Indien er binnen het marktproces geen
automatische ontwikkeling naar het evenwicht is, moet deze van buiten
het economisch proces -door doelbewust overheidsingrijpen- worden nage-
streefd. Pe- oyerheid heeft niet langer een corrigerende  taak,  maar  een
leid_ende taak. Weliswaar blijft in Keynes' opvatting de beslissingvrijheid
van het individu om te consumeren, te investeren, arbeid te vragen of aan
te bieden onaangetast, maar deze dient wet gestuurd te worden door
maatregelen van de overheid; de markt garandeert niet dat de economi-
sche activiteit plaatsvindt op het gewenste niveau, namelijk dat waarbij
sprake is van volledige werkgelegenheid. Keynes had met zijn theorie een
economische structuur voor ogen die als tussenvorm kan worden be-
schouwd van twee extreme polen: enerzijds het loslaten van het klassieke
laissez-faire als ene uiterste bij de mogelijke afstemming tussen markt en
staat; anderzijds werd ook de totstandkoming van het 'autoritair staatsso-
cialisme *(Keynes) als andere uiterste vorm, waarbij de markt niet meer
functioneerde, als verwerpelijk geacht. Keynes had een organisatievorm
voor ogen die in staat was 'to cure the disease (werkloosheid), whilst
preserving efficiency and freedom' (1981:378). En waar zijns inziens het
laissez-faire niet voldeed aan het eerste en het autoritair staatssocialisme
niet aan de tweede voorwaarde, is zijn organisatievorm een tussenvorm,
welke hijzelf omschrijft als 'moderately conservative':

*For whilst it indicates the vital importance of establishing certain
central controls in matters which are now left in the main to indivi-
dual initiative, there are wide fields of activity which are unaffected..,
apart from the necessity of central controls to bring about an adjust-
ment between the prospensity to consume and the inducement to in-
vest, there is no more reason to socialise economic life than there was
before' (1981:379).
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Keynes macro-economisch management is gebaseerd op vraagbeheersing.
De idee dat Keynes de economie ten alle tijde zou wensen te stimuleren,
is volledig in strijd met zijn denkbeelden. Het mechanisme bij uitstek
voor vraagbeheersing is de regulering van het investeringsvolume, met
directe zowel als indirecte middelen. In het evenwichtsdenken van Keynes
is de omvang van de investeringen bepalend voor de totale bedrijvigheid,
doordat aanvullende investeringsuitgaven nieuwe inkomens en daardoor
aanvullende consumptie en nieuwe besparingen cre8ren. Investeringen zijn
dan ook het belangrijkste aanknopingspunt voor Keynes' macro-economi-
sche anticyclische conjunctuurpolitiek: Een constante vraag naar ver-
bruiksgoederen zou volgens Keynes leiden tot een aanzienlijke beperking
van fluctuaties in het volume der investeringen en dus van de werkgele-
genheid. De overheid beschikt over een aantal instrumenten om de effec-

tieve vraag te beinvloeden: het conjunctuurpolitieke instrumentarium van
de overheid. Middels conjunctuurpolitiek kan de overheid de evenwichts-
verstoringen in het economisch leven zoveel mogelijk afzwakken. Even-
wichtsverstoringen in het economisch leven treden feitelijk voortdurend
op. De ervaring heeft geleerd dat de toeneming van de bestedingen en
produktie met schommelingen gepaard gaat. Deze schommelingen doen zich
primair voor in deze vorm, dat de bestedingen gedurende een aantal jaren
afwisselend sneller en langzamer toenemen dan de gemiddelde stijging.
Men noemt dit de conjunctuurbeweging, te onderscheiden in perioden van
hoogconjunctuur (hausse) en laagconjunctuur (baisse). In de hoogconjunc-
tuur met zijn relatief stijgende bestedingen treedt gewoonlijk een extra
expansie op van de produktie en een grotere vraag naar arbeidskrachten,
waardoor een krappe arbeidsmarkt ontstaat; wanneer de produktie de
capaciteitsgrenzen heeft bereikt en de bestedingen blijven toenemen ont-
staat intern een opwaartse druk op de prijzen (inflatie), die de prijsstabi-
liteit in gevaar brengt [22]. Volgens de theorie van Keynes dient de over-
heid in dat geval een economische politiek te voeren gericht op afname
van de bestedingsmogelijkheden. Omgekeerd zal in een laagconjunctuur,
bij te lage bestedingen, een zekere stagnatie in de produktie optreden,
vergezeld van toenemende werkloosheid, een neerwaartse druk op de prij-
zen (deflatie) en betalingsbalansoverschotten. De overheid dient in dit
geval een economische politiek te voeren gericht op vergroting, stimule-
ring van de bestedingsmogelijkheden. Het conjunctuurpolitieke instrumen-
tarium waarover de overheid beschikt ter regulering van de vraag is de
budgetpolitiek (begrotingspolitiek) en de monetaire politiek [23].

Tegenover de fixatie van het sluitend huishoudboekje van de staat -de
klassieke visie-, stelt Keynes in geval van werkloosheid een economisch
beleid dat eventuele begrotingstekorten, en als gevolg daarvan inflatie,
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accepteert. Volgens zijn theorie bestaat er tot op zekere hoogte een
uitruilmogelijkheid tussen prijsstijgingen en minder werkloosheid. Werk-
loosheid is altijd een uiting van tekortschietende vraag. Stimulering van
die effectieve vraag zal een geringe inflatie tot gevolg hebben. Een zeer
matige inflatie wordt door Keynes beschouwd als een zeer geringe prijs
voor het doelbewust handhaven van de effectieve vraag op zodanige wijze
dat het economisch systeem op het niveau van volledige werkgelegenheid
wordt gestabiliseerd. Keynes kent slechts twee combinaties: deflatie met
economische stagnatie en hoge werkloosheid Of geringe inflatie met eco-
nomische groei en volledige werkgelegenheid. Inflatie die zich ook doorzet  1
in tijden van stagnatie en hoge werkloosheid is volgens de theorie van
Keynes onmogelijk [24]. Caincross verzet zich dan ook tegen de veel I
gehoorde kritiek dat Keynes hiermee inflatie acceptabel zou hebben ge-
maakt

*It overlooks Keynes' horror of inflation, his extensive writings on the
subject, his warnings. Similary when the name of Keynes is associated
with the idea of 'a planned economy' it is well to remember how rare-
ly the word plan actually features in Keynes writings. What he talks
about constantly is management policies, proposals, programmes, but
no plans are discussed' (1978:31).

Keynes' visie op de arbeidsmarkt komt tot uiting in zijn loontheorie. In   de ontwikkeling van een alternatieve loontheorie, die significant afwijkt     van de (neo-)klassieke marktbenadering heeft Keynes een belangrijke
katalyserende rol gespeeld (Van Hulst 1984:49). Een uitgewerkte theorie
over de determinanten van loonvorming treft men in het werk van Keynes
niet aan. Desalniettemin hebben zijn in de 6General Theory' geventileerde
opvattingen ter zake een belangrijke invloed uitgeoefend op de theorie-
vorming, daar zij een duidelijke breuk vormen met de neo-klassieke bena-
dering. Als aanzet tot zijn kritiek op de klassieke loontheorie, formuleert
Keynes de zijns inziens twee fundamentele postulaten van de klassieke 6
loontheorie: *(1) The wage is equal to the marginal product of labour; (2) tThe utility of the wage when a given volume of labour is employed is f
equal to the marginal disutility of that amount of employment' (1981:5).    4

De eigenstandigheid van de keynesiaanse loontheorie komt tot uiting in
Keynes' behandeling van het werkloosheidsvraagstuk. Zijn visie op de
loonvorming verkrijgt invulling doordat Keynes zich afzet tegen de klas-
sieke visie op het werkloosheidsvraagstuk. Volgens de klassieken is, onge-
acht het niveau van de economische activiteit, volledige werkgelegenheid
middels adequate reele loonaanpassingen voortdurend realiseerbaar. Het
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feitelijk werkgelegenheidsniveau achten de klassieken bepaald door de
hoogte van de reele loonvoet. De effectieve vraag vormt voor hen als
zodanig geen probleem: een tijdelijk tekortschieten van de totale vraag op
de goederenmarkt leidt tot prijsdaling en dus tot herstel van de effectie-
ve vraag en tot herstel van het evenwicht. Het marktmechanisme zelf
genereert evenwicht. En zelfs als dit mechanisme niet op korte termijn
tot herstel van het evenwicht leidt, dan zou de werkloosheid welke voort-
vloeit uit de tekortschietende vraag op de arbeidsmarkt leiden tot een
reele loondaling. Hierdoor neemt de vraag naar arbeid toe, waardoor weer
een tendens naar volledige werkgelegenheid in gang wordt gezet. Werk-
loosheid kan slechts ontstaan uit weigering van de werkloze om een lager
reeel loon dan het vigerende loonniveau te aanvaarden en wordt daarom
door de klassieken getypeerd als vrijwillig. Toch waren er, zoals hierbo-
ven uiteengezet, ook theoretici die oog hadden voor het bestaan van
onvrijwillige werkloosheid en wel die vorm van werkloosheid die veroor-
zaakt werd door machtsfactoren, factoren die de werking van het prijsme-
chanisme op de arbeidsmarkt belemmeren, waardoor het reele loon te hoog
blijft voor het bereiken van evenwicht tussen vraag naar en aanbod van
arbeid. Een door de overheid afgedwongen verlaging van de reele lonen
door een verlaging van het nominale loon, zagen zij als oplossing voor dit
door vakbondsmonopolie bewerkstelligd maatschappelijk probleem.

Keynes verzet zich allereerst tegen de klassieke werkloosheidsvisie. Niet
een soepel verlopende arbeidsmarkt, maar het niveau van de effectieve
vraag naar goederen bepaalt de omvang van produktie, inkomen en werk-
gelegenheid. Volgens Keynes is er geen automatisme dat leidt tot een
evenwichtsinkomen met volledige werkgelegenheid. Werkloosheid_ is   het
gevolg van een tekortschietende effectieve vraag. In plaats van het klas-
sieke laissez-faire stelt Keynes dan ook het concept van de sturende
overheid die met name tot taak heeft, handhaven of op peil brengen van
de besteding  Pp een niveau dat voldoende is om produktie en inkomen
met volledige werkgelegenheid te realiseren. Werkloosheid dient te worden
bestreden middels een stimulerende politiek. Keynes' verzet tegen de klas-
sieke receptuur van geldloondaling dient dan ook te worden begrepen in
het licht van vraaguitval. Keynes verzet zich ook tegen beleidsvoorstellen
in de richting van een door de overheid, middels het overlegmodel van de
geleide loonpolitiek, af te dwingen verlaging van het nominale loon. Hij
wijst op de ineffectiviteit van dit beleidsinstrument, enerzijds door erop
te wijzen dat deze politiek zich 'marktmechanistisch' zal vertalen, ander-
zijds door te wijzen op de onmogelijkheid een geldloondaling af te dwin-

  gen wegens verzet van de vakbonden. Verlaging van het geldloon biedt
\  geen  oplossing.  De lonen vormen immers niet alleen een kostencomponent,
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maar zijn ook een belangrijke determinant van de totale vraag naar goe-
deren. Verlaging van de geldlonen zal leiden tot een verlaging van de
totale vraag naar goederen en, door middel van concurrentie tussen on-
dernemers, tot prijsdaling. Een aanpassing van het geldloon zal dientenge-
volge het feitelijke reele loon, ten gevolge van de werking van het
marktmechanisme, onaangetast laten. Daarnaast zal de verlaging van de
nominale loonvoet ineffectief blijken, daar vakbonden zich, met succes,
tegen deze verlaging zullen verzetten.

Met dit laatste zijn we beland bij Keynes' loontheorie. Keynes' visie op
de loonvorming wijkt in een tweetal opzichten af van de neo-klassieke.
In de eerste plaats door de nadruk op het belang van de nominate ill   plmts van de reele loonvoet. En, in de tweede plaats, door de introductie    'yan institutionele, niet-economische determinanten in het loonvormings-
Rroces.

Keynes spreekt van starheid van de nominale loonvoet in neerwaartse
richting: de (geld)lonen zijn volgens hem 'sticky downwards'. Deze star-
heid van de geldlonen wordt door Keynes in verband gebracht met het
optreden van de vakbonden en het verzet van de arbeiders. Verlagingen
van de nominale loonvoet zullen op sterke weerstand stuiten van de vak-
bonden. Een zelfde verzet is echter ondenkbaar bij een daling van de
r Ble loonvoet,   die tot stand   komt   via een geruisloos plaatsvindende   stij -
ging van het consumptieprijspeil:

'Every trade union will put up some resistance to a cut in money-wa-
ges, however small. But.., no trade union would dream of striking on
very occasion of a rise in the cost of living' (1981:15).

Volgens Keynes is de nominale loonvoet star in neerwaartse richting, de
realL.19.0-8Yoet niet. Voor dit onderscheid geeft Keynes de volgende ver-
klaring. Werknemers hechten een groot belang aan de relatieve positie L
.van _hun reale  loon  in de totale loonstructuur.  Er is tussen de verschillen-   
de groepen werknemers een voortdurende strijd gaande, die als inzet de
beloningsverhoudingen binnen de (reele) loonsom heeft: 'the effect of
combination on the part of a group of workers is to protect their relative
real wage' (1981:14).  In deze situatie stuiten _nominale loonlverlagingen  op
hevig verzet van de werknemers, omdat deze volgens Keynes in een gede-
centraliseerde volkshuishouding nooit uniform uitwerken voor alle werkne-
mers en daardoor wijziling-en Ll deloonstructuur induceren. Een stijging
van het consumptieprijspeil daarentegen, treft elke werknemer op dezelfde
wijze en laat de loonstructuur derhalve onberoerd. Om die reden is de
nominale loonvoet star en de reele loonvoet flexibel (1981:264).
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Dit brengt ons op het py-eede)unt waarop Keynes' visie afwijkt van de
neo-klassieke loontheorie. Keynes blijft in wezen opmerkelijk vaag over
de factoren die de loonontwikkeling bepalen. De neerwaartse starheid van
de loonvoet wordt nog beargumenteerd, maar bij een veronderstelde reac-
tie van de nominale loonvoet op een veranderde vraag naar arbeid ont-
breekt een hechte theoretische onderbouwing. Over de factoren die veran-
deringen in de nominale loonvoet kunnen veroorzaken, maakt Keynes in
zijn  General Theory" maar enkele spaarzame opmerkingen:

'In actual experience the wage-unit does not change continuously in
terms of money in response to every small change in effective demand;
but discontinously. These points of discontinuity are determined by the
psychology of workers and by the policies of employers and trade
unions' (1981:301).

Elders karakteriseert Keynes de mogelijke invloed van de vakbonden op
de loonvorming als 'a political rather than an economic problem' (Keynes
in: Artis 1981:11). Op basis van deze terloopse opmerkingen kan Keynes
beschouwd worden als een theoreticus die de loonvorming toeschrijft aan
machtsfactoren, in stede van marktfactoren: Keynes als institutionalist. We
vinden ons in deze mening gesteund door Van Hulst

*Het vraagstuk van de loonvorming wordt door Keynes opgevat als een
kwestie die buiten het onderzoeksterrein van de economische weten-
schap valt. In de analyse van Keynes is de nominale loonvoet een
exogene variabele (1984:54).

Institutionalisten zijn de mening toegedaan dat de loonvoetontwikkeling
niet verklaard kan worden uit de werking van marktkrachten. De verre-
gaande institutionalisering en machtsconcentratie aan weerszijden van de
arbeidsmarkt maakt de verklaring van de loonvorming in termen van eco-

  nomische factoren in hun ogen tot een hachelijke zaak. Naar hun mening
  vindt het loonvormingsproces relatief autonoom plaats ten opzichte van de
9 arbeidsruil. Deze visie heeft tot gevolg dat institutionalisten de arbeids-

markt, die in de traditionele theorie een eenheid van loonvorming en
arbeidsallocatie is, opsplitsen in een loonmarkt waarop de regeling van
lonen en arbeidsvoorwaarden plaatsvindt en een werkgelegenheidsmarkt,
waarop de ruil tussen vragers en aanbieders tot stand komt (Hamaker
1978:55 e.v.; Ter Hoeven 1963; Lulofs 1960; Van Berkel 1965; Van Voorden
1976; Pen 1950; Van Hoof 1987:14/15; Van der Laan 1985). De verbinding
tussen loonvorming en arbeidsruil is verbroken. De prijsvorming van ar-

1 beid staat los van de feitelijke vraag- en aanbodverhoudingen op de ar-
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beidsmarkt; er is sprake van een  asynchroniteit van lonen en werkgele-
genheid' (Reynaerts 1987:166). De spaarzame opmerkingen van Keynes over
de loonvorming moeten dan ook in dit licht worden bezien; vanuit de
opvatting dat de loonvoet een exogene grootheid is, die bepaald wordt
door institutionele en machtsfactoren, is het begrijpelijk dat men bij de
econoom Keynes weinig uitgewerkte theorieen aantreft over de loonbepa-
ling.

Tot slot zullen we Keynes' visie op de rol van de overheid nog nader
nuanceren. Keynes 'General Theory' wordt algemeen beschouwd als de
theoretische basis van de na-oorlogse conjunctuurregulering door de over-
heid. Alhoewel Keynes zelf slechts gewaagde van een tweetal conjunctuur-
politieke instrumentaria -begrotingspolitiek en monetaire politiek-, is er in
de naoorlogse overheidspraktijk een derde conjunctuurpolitiek instrument
bjjekomen: de loonpolitiek. Overheidsingrijpen in de loonvorming -geleide
loonpolitiek- heeft veelal de functie gekregen van instrument tot conjunc-
tl,Urbeheersing (Dercksen/Woltjer 1985:129). Keynes zelf heeft voedsel
gegeven aan deze uitbreiding. Overheidsingrijpen in de loonvorming achtte
hij gerechtvaardigd als conjunctuurpolitieke ingreep. Daarnaast vindt men
in-Kcynes' theorie een ander theoretisch argument voor overheidsingrijpen   '<37
-in de teonvorming: overheidsinterventie ten gunste van een rechtvaardige  
inhomensverdeling. Keynes is ten aanzien van dit argument expliciet; zijn   6
argumentatie in deze is sociaal-politiek van aard. Het marktmechanisme
genereert volgens hem een te excessieve inkomensongelijkheid. De over-
heid dient daarom de inkomens rechtvaardiger te verdelen, echter zonder
dat deze ingreep een egalitaire inkomensstructuur tot gevolg zal hebben:

*For my own part, I believe that there is social and psychological
justification for significant inequalities of incomes and wealth, but not
for such large disparities as exists to-day' (1981:374).

Ten aanzien van het overheidsingrijpen in het algemeen bevat geen van
Keynes' geschriften een systematische analyse van aard en reikwijdte van
het overheidsoptreden. Keynes beperkt zich tot de constatering dat een
rechtvaardige verdeling van inkomen en vermogen, individuele vrijheid,
volledige werkgelegenheid en economische efficiency het best gewaarborgd
is binnen een kapitalisme onderhevig aan overheidscontrole. Zijns inziens
worden economische efficiency alsook werkgelegenheid en vrijheid het
best gewaarborgd met overheidscontrole. Overheidscontrole is volgens
Keynes, vanwege de destructieve uitwerking welke van massale werkloos-
heid uitgaat, noodzakelijk ter bescherming van het kapitalistisch systeem:
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'It is certain that the world will not much longer tolerate the unem-
ployment which is associated with present day capitalistic individua-
lism ..., the enlargement of the functions of government ..(is)...the only

practible means of avoiding the destruction of existing economic forms
in their entity and as the condition of the succesfull functioning of
individual initiative' (1981:380).

De overheidsmaatregelen moeten zijn gericht op regulering van de inves-
teringsomvang en op reducering van de inkomensongelijkheid. De sociaal-
economische structuur welke Keynes voor ogen had typeert hij zelf, zoals
boven gesteld, als *moderately conservative'. De maatregelen van de over-
heid dienen van indirecte aard te zijn. Keynes vatte het marktmechanisme
op als efficient bij de aanwending van produktiefactoren, maar als inade-
quaat voor het genereren van volledige bezetting en werkgelegenheid.
Voor de keynesiaans optredende staat blijft de werking van het marktme-
chanisme een autonoom proces. Slecht voorzover dit proces leidt tot ma-
cro-economische uitkomsten met betrekking tot de totale vraag, produktie
en werkgelegenheid treedt de overheid sturend op. Deze sturing is altijd
indirect en globaal; indirect omdat het overheidshandelen nooit in de
plaats treedt voor het economisch gedrag van de private economische
subjecten, maar dit gedrag tracht te beinvloeden door manipulatie van die
factoren die aan dit gedrag ten grondslag liggen; globaal omdat het steeds
gaat om de manipulatie van macro-economische totaal-grootheden en nooit
is gericht op specifieke economische groepen of sectoren.

Ter zijde merken we op dat Keynes ten aanzien van het vraagstuk van de
sociaal-economische structurering verre van links-radicaal was te noemen.
Van zijn politieke plaats getuigt Keynes inzijn artikel 'Am I a liberal?':

'When it comes to the class struggle as such, my local and personal
patriotism, like those of every one else, except certain unpleasant
zealous ones, are attached to my own surroundings. I can be influen-
ced by what seems to be justice and good sense; but the class war
will find me on the side of the educated bourgeoisie' (1972:297).

Keynes voorkeur voor de 'educated bourgeoisie' blijkt ook in zijn waarde-
ring van de politieke democratie. Keynes geloofde niet in politieke demo-
cratie. Hij gaf sterk de voorkeur aan een autocratisch intellectueel leider-
schap ter regulering  van de economie (Reuten   1979).
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6.2  De post-keynesianen

Keynes' notie van de nominale loonvoet als exogene grootheid heeft na de
Tweede Wereldoorlog weerklank gevonden in bepaalde kringen van econo-
misten: de post-keynesianen. Tot de belangrijkste post-keynesianen kunnen
worden gerekend auteurs als Kaldor, Kaleck  Wiles, Van Den Doel en Pen.
Onder hen heerst de overtuiging dat de loonvoetontwikkeling in--de na-
oorlogse westerse volkshuishouding niet meer verklaard kan worden uit
de werking van marktkrachten:

*De loonvorming in de moderne volkshuishouding wordt door een twee-
tal eigenschappen gekenmerkt: zij geschiedt collectief, dat wil zeggen
dat zij vooral een zaak is van de vakvereniging en van de, eventueel
gezamenlijk optredende, ondernemers; en zij geschiedt voorts door
onderhandeling; het onderhandelingsproces is een proces van druk en
tell-endruk. De loonvoet, die langs deze weg tot stand komt, is het
resultaat  van dit proces' (Pen 1950:1).

Onder de post-keynesianen bestaan uiteenlopende opvattingen over de
mate van autonomie van de machtsfactoren voor de loonvorming. Onder
hen bestaan theoretici die de machtsfactoren volledig scheiden van de
vraag- en aanbodverhoudingen, van de markt -zo beschouwt Wiles de
jaarlijkse loonstijging als een volstrekt willekeurig percentage dat uitslui-
tend bepaald wordt door de 'whim and fancy of trade union leaders' (Wi-
les 1973)-, echter er zijn ook post-keynesiaanse theoretici die meer een
middenpositie bekleden. Zjj beschouwen zowel de aard, sterkte, doelstel-
ling en interne structuur van deinsus_abbepakndvoor het -I®npeil,
als het proces van deloonondfrhandelingen, waarbij bovendien externe
elementen als de overheid en economische factoren -de 'markt' in ruime
zin-, van invloed worden geacht (De Galan 1985:277). Dergelijke accent-
verschillen laten onverlet dat de postkeynesiaanse benadering fundamen-
teel afwijkt van de (neo-)klassieke loontheorie. Tegenover de (neo-)klas-
sieke

marktkrachtenbenadering   van   het   loon,   plaatsen- keynesianen- en      post-keynesianen de loondrukthegrie [25]:

'Het essentiele verschil is dat de vakbondsinvloed zich in het neo-
klassieke model beperkt tot een eenmalig effect op het niveau van de
reele loonvoet, waarna de dynamische ontwikkeling van de loonvoet in
beginsel door marktkrachten worden geinduceerd. Marktfactoren blijven
dominant. Bij de postkeynesianen zijn de machtsfactoren dominant,  f 1want die bepalen zowel het niveau als de ontwikkeling van de loonvoet   t
(Van Hulst 1984:56).
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Wat dragen de post-keynesianen bij aan de keynesiaanse visie op de ar-
beidsmarkt? Hun bijdrage bestaat er vooral uit dat ze ariumel ten aanle-
veren voor overheidungrijpen in de loonvorming: gejeide loonpolitiek. Het
meest in het oog springend is de yoorkeur van de post-keynesianen voor
geleide loonpolitiek in een situatie van voliedige -werkgelegenheid. Hun
voorkeur dient te worden begrepen als een reactie op het neo-klassieke
voorstel ter zake. De argumentatie van de post-keynesianen gaat terug op

Keynes' visie op de ontwikkeling van de nominale loonvoet in een situatie
van volledige werkgelegenheid. In een dergelijke situatie is volgens Key-
nes het gevaar van looninflatie: *cost push inflation', zeer groot
(1981:303). Looninflatie doet zich voor als de vraag naar arbeid bij volle-
dige werkgelegenheid nog verder toeneemt. De vakbonden slagen er dan in
steeds hogere looneisen te realiseren, welke de ondernemers slechts met
prijsstijgingen kunnen pareren.

'Curing employment would weaken the economy's resistance to the
inflation bug. A capitalist country is doomed to failure because it will
be found impossible in conditions of full employment to prevent a
progressive increase of wages' (Cairncross 1978:56).

Post-keynesianen delen Keynes' vrees voor inflatie in een volledige werk-
gelegenheidssituatie. Ten aanzien van het gevaar dat uitgaat van deze
inflatie zijn post-keynesianen en neo-klassieken eensgezind: *Inflatie is
een vuur dat als het smeult de economie verwarmt, maar wanneer het fel

'(111   brandt de welvaart verteert. Inflatie verwekken is altijd spelen met vuur'
\\   (Van Den Brink 1984:415). Beide leerstellingen onderschrijven ook de
     gedachte dat in een situatie van vollestig werkgelegenheid een_machtsver-

sghuiving   plaatsvindt_ten gunste--yan_de vakbonden,   met alle negatieve
gevolgen-vi dien: Be maintenace of full employment removes the res-

  traint upon trade unions to press for higher wages; rather, it encourages
an inflationary spiral' (Artis 1981:7). Beveridge analyseert deze ontwikke-
ling als volgt

'To abolish chronic or recurrent deficiency of demand, and bring it
about that there are always more vacant jobs than unemployed men
seeking jobs, will change the conditions of life for all men and will
affect the working of many institutions. Unemployment is part of the
essential mechanism of the system, and has a definite function to
fulfil. The first function of unemployment is that it maintains the
authority of master over man. The master has normally been in a
position to say: 'if you don't want the job, there are plenty of others
who do'. When the man can say: 'if you don't want to employ me,
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there are plenty of others who will', the situation is radically altered'
(1944:195).

Echter post-keynesiaanse en neo-klassieke theoretici verschillen funda-
menteel van mening ten aanzien van de wijze waarop dit inflatiegevaar
dient te worden bestreden. De neo-klassieken schrijven de patient, de
maatschappij, een veiligheidskieptherapie voor, de post-keynesianen zoeken
de oplossing in een operatieve ingreep van de overheid in de loonvorming:
geleide loonpolitiek.

De neo-klassieke veiligheidskleptherapie bestaat uit de creatie van een
arbeidsreserve. Deze therapie is een logisch uitvloeisel van hun theoreti-
sche voorkeur voor vrije onderhandelingen en van een tweede functie
welke werkloosheid vervult

*A second function of unemployment in a private enterprise economy is
the function of preserving the value of money. If free wage bargaining
as we have known it hitherto is continued in conditions of full em-
ployment there would be a continuous upward pressure upon money
wage rates' (Beveridge 1944:195).

Ervan uitgaande dat werkloosheid functioneel is en dat het systeem van
de vrije onderhandelingen in alle opzichten de voorkeur verdient, komen
de neo-klassieken tot hun veiligheidskleptherapie. Van Den Brink geeft
hieraan de volgende invulling:

*Indien men een maatschappijstructuur met geheel vrije loonvorming
wenst te handhaven is de volledige werkgelegenheid als doel voor
economische politiek niet geschikt. Er is dan steeds een bepaalde hoe-
veelheid werkloosheid als veiligheidsklep nodig. Zou de totstandkoming
van het arbeidsloon onder die omstandigheden aan de marktpartijen
worden overgelaten, dan zal in het geval van volledige werkgelegenheid
een voortgaande loonstijging hiervan het gevolg zijn, die tot desorga-
nisering van het economisch leven zal leiden' (1984:412).

Voor de neo-klassieken gaat het om de ontwikkeling van een economisch
beleid dat zowel werkloosheid als arbeidsschaarste vermijdt. Zo'n beleid
eist een arbeidsmarktpolitiek die bewust  op een 'redelijke'   onivang.van  de
arbeidsreserve is gericht een werkloosheid van gemiddeld niet meer, maar
ook niet minder dan ongeveer 3% van de afhankelijke beroepsbevolking
(Van Den Brink 1984:414) [26].
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De kritiek op deze neo-klassieke therapie komt vanuit de post-keynesi-
aanse koker. Kalecki beschouwt de bezorgdheid van de neo-klassieken
voor het inflatiegevaar ten tijde van volledige werkgelegenheid als ge-
veinsd. De essentie van de neo-klassieke therapie is zijns inziens het
verwerpen van volledige werkgelegenheid als zodanig, en wel op politieke
gronden die verband houden met de eerste functie van werkloosheid ('it
maintains the authority of master over man'):

'The maintenance of full employment would cause social and political
changes which would give a new impetus to the opposition of the
business leaders. Under a regime of permanent full employment, the
social position of the boss would be undermined and the self-assurance
and class-consiousness of the working-class would grow. It is true that
profits would be higher under a regime of full employment; and even
the rise in wage rates resulting from the stronger bargaining power of
the workers is less likely to reduce profits than to increase prices,
and thus affects adversely only the rentier interests. But 'discipline in
the factories' and 'political stability' are more appreciate by the busi-
ness leaders than profits' (1971:140 e.v.).

Ook Beveridge is van mening dat het met het verdwijnen van de discipli-
ne onder arbeiders best zal meevallen:

'Undoubtly a change from chronic unemployment to full employment
will affect the problem of industrial management. But full employment
does not mean that everyone has security in his present job even if
he behaves well in it; still less does it mean that he has security if he
behaves badly. Full employment means only that, if a man loses one
job, he has change of finding another. But then he may have to chan-
ge his trade and place of residence. Disliking of doing that will in all
normal cases continue to be a motive for steady work and good per-
formance' (1944:197).

De aanzet tot een andere therapie wordt door Keynes zelf gegeven. Deze
verzet zich niet tegen de diagnose van de klassieken -volledige werkgele-
genheid leidt tot desorganisering van het economisch leven als gevolg van
een voortgaande stijging van het reele loon welke zal resulteren in infla-
tie-, maar verwerpt hun therapie. In een polemiek met een representant
van de neo-klassieke school merkt Keynes op:
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'According to this view severe slumps and recurrent periods of unem-
ployment have been hitherto the only effective means of holding effi-
ciency wages within a reasonably stable range. But, how much other-
wise unavoidable unemployment do you propose to bring about in order
to keep the trade unions in order? Do you think it will be political
possible when they understand what you are up to' (Keynes in: Cairn-
cross 1978:57).

Keynes kritiek op dit onderdeel van de neo-klassieke aanpassingspolitiek
moet worden bezien in het licht van Keynes' tegenstand op de aanpas-
singspolitiek in het algemeen. Hij vertolkt zijn verzet met de alhaast
klassieke woorden: 'in the long run we are all dead':

'But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long
run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a
task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the
storm is long past the ocean is flat again' (1923:24).

Ook in een situatie als onderhavige dient volgens hem een oplossing ge-
vonden te worden, welke effectiever en rechtvaardiger is: 'other, more
reasonable, less punitive means must be found' (Keynes in: Cairncross
1978:57). Wat deze uitspraak inhoudt voor het onderhavige geval, daarover
is Keynes niet al te duidelijk. Zijn opmerkingen ter zake vormen echter
voor post-keynesianen aanleiding om Keynes te beschouwen als voorstan-  .der van overheidsingrijpen in de loonvorming. In elk geval heeft Keynes
de richting aangegeven waarin de oplossing moet worden gezocht 'the
task of keeping efficiency wages reasonably stable is a political rather
than an economic problem: Het probleem hierbij is dat men uit deze
uitspraak niet direct een tastbaar beleidsadvies kan afleiden. Cairncross
hierover.

'If wage inflation is essentialy a political problem, how can we be sure
that the Keynesian presciption for full employment would not call for
extensive government intervention? The prescription calls for political
action to prevent wages for rising ahead of productivity and we do
not know what political action would be required in order to do what
unemployment is alleged to have done in the past to temper the bar-
gaining power of labour and the needs of price stability. So long as
we do not know we cannot say with assurance how much intervention
and what kind of intervention Keynes would have accepted as the
price of full employment' (1978:57 e.v.).
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Post-keynesianen zoeken aldus de oplossing voor bovenstaande problema-
tiek in overheidsinterventie in de loonvorming: geleide loonpolitiek. Ze
wensen onder geen beding het streven naar volledige werkgelegenheid op
te geven, te meer daar zij er van overtuigd zijn dat de gedisciplineerd-
heid van de arbeiders zal blijven bestaan. Het kwaad (inflatie) dient te
worden bestreden middels geleide loonpolitiek. De neo-klassieke therapie
van *sleutelen' aan het uitgangspunt van volledige werkgelegenheid ver-
werpen de post-keynesianen. Het alternatief voor het creeren van een
arbeidsreserve is geleide loonpolitielc 'a role for incomes policy as em-
ployment-regulator' (Artis 1981:18). Kaldor  vat de post-keynesiaanse  the-
rapie als volgt samen:

*The most feasible solution in the light of the trends in the concen-
tration of economic power..., is to devise a national policy on the
determination of money wages. The determination of wages has become
very much a political problem' (1981:18).

Het is verbazend te constateren dat zowel neo-klassieken als post-keyne-
sianen, zich beroepen op Beveridge om hun beleidsadviseringen kracht bij
te zetten -de neo-klassieke theoreticus leest uit de publicatie van Beve-
ridge dat moet worden gestreefd naar de installatie van een arbeidsreser-
ve, de post-keynesiaan dat geleide loonpolitiek 'the only way out' is-,
zonder dat men aandacht schenkt aan een derde door Beveridge geformu-
leerd alternatief: het model van /FboOrdinatie (Van Den Brink
suggereert zelfs dat Beveridge alleen-m-zou-hebben gewezen op de
creatie van een technisch arbeidsreserve (Van Den Brink 1984:414)):

*The central organizations of labour..., should devote their attention to

the problem of achieving a unified wage policy which ensures that the
demands of individual unions will be judged with reference to the
economic situation as a whole ....the attempt to bring it about must be

a co-ordinated attempt; it must not be a blind groping and pressing by
numerous groups, each of which sees only its own sectional interest
and tries to exploit its particular strategic advantages, and none of
which attempts to judge the position of the whole economy' (1944:222).

Het moge al met al duidelijk zijn dat juist in post-keynesiaanse kringen
dikwijls een lans wordt gebroken voor overheidsinterventie in de loonvor-
ming. _Ipt in  Deel  Een behandelde theorie  van het prisoners dilemma  en
het daaruit voortvloeiende advies om over te stappen op geleide loonpoli-
tiek komt ook uit de post-keynesiaanse koker. Dergelijke pleidooien stoe-
len -iiieestal   op   de --Slgemend (post-)keynesiaanse notie   van de nominale
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loonvoet als exogeen bepaalde grootheid. Gaat men uit van deze notie,
dan ligt het al snel voor de hand om ervoor te pleiten de loonvoet door
middel van overheidsinterventie tot beleidsinstrument te maken:

*Immers, een door institutionele en machtsfactoren bepaalde loonont-
wikkeling zal slechts bij toeval in overeenstemming zijn met hetgeen
door de overheid wenselijk wordt geacht met het oog op de realisatie
van macro-economische doeleinden als volledige werkgelegenheid en
prijsstabiliteit (Van Hulst 1984:80).
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7  De economie en de geYntegreerde
arbeidsmarkttheorie

7.1. Economie en arbeidsmarkt: de noodzaak van een synthese

'De huidige noodtoestand maakt het tot een plicht voor economisten
om op te houden met confrontaties tussen monetaristen, aanbodecono-
men, anti-reguleringseconomen en keynesianen. De essentie van weten-
schappelijk werk is om uit een these (b.v. die van Keynes) en een of
meer antithesen (b.v. die van Friedman of een der andere moderne
stromingen) een synthese af te leiden. De politici en de burgers heb-
ben het recht dat te eisen. Cr#frium voor een synthese is een betere
verkjarip«g yogr wat er in het (recente) verleden is gebeurd. Door elk
der genoemde stromingen zijn daartoe bijdragen geleverd, maar geen
ervan heeft de wijsheid in pacht. De toetsing aan het criterium kan
beginnen met submodellen, maar het laatste woord is aan een volledig
moder (Tinbergen 1982:1284).

De noodzaak van een synthese behoeft geen discussie. De hardnekkigheid
van de werkloosheid vormt niet alleen 'het grote schandaal van de vrije
wereld' (Schouten 1986:30), het is ook een aanklacht tegen die discipline
die telkenmale, met veel gezag, het antwoord formuleert op de vraag hoe
dit maatschappelijk kankergezwel te bestrijden: de economische discipline.

2  1

Het economische denken bevindt zich in een crisis. De economen staan
voor rijkelijk gevulde boekenkasten met lege handen (Van Den Brink
1984:111); 'the characteristic mood remains one of intellectual uncertainty'
(Mishra 1985:25). Onze verwachtingen over wat de economische weten-
schap vermag zijn in een depressie beland. Relativering van de oplossings-
modaliteiten welke deze sociale wetenschap aandraagt lijkt dan ook meer
dan ooit geboden:

'Over de in de jaren dertig bij ons gevoerde liberate economische
politiek is het oordeel lange tijd negatief uitgevallen. De economische
ontwikkeling tussen 1955 en 1970, als proeve van beter doen, leek
vervolgens die houding te rechtvaardigen. In de jaren zeventig is daar-
in verandering gekomen. De economische problemen van die tijd en
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het onvermogen om daarvoor oplossingen te vinden doen met meer
begrip terugblikken. De nieuwe pijn vermindert de oude. Toen kwam
men er met de neo-klassieke theorie niet uit, nu lijkt hetzelfde voor
de keynesiaanse te gelden' (De Vries 1977:291). 4  -

Deze uitspraak kunnen we ook doortrekken naar ds·,iaten tachtig. Tegen-
over   de door (sommige) economen als periode   vag stagflatio getypeerde
jaren zeventig  met als belangrijkste kenmerken in Iatie, economische
recessie_ en werkloosheid, staat in de situatie van 'jgbless growth'
(Kobben/Godschalk 1985:13) of 'Waghsttl sa»eitsloskeit' (Therborn
1985:38) van de jaren tachtig met als belangriJkste kenmerken economi-
sche-groei en werkloosheid.

De oproep van Tinbergen om naar een synthese te streven tussen de
verschillende economische scholen, blijft niet onbeantwoord. Rutten hier-
over: *Ik geloof nog steeds niet in een grote nieuwe synthese tussen de
diverse scholen binnen korte tijd' (1987:10). De synthese zal inderdaad
niej_worden bereikt zolang de economen blijven redeneren binnen   het 4   -
strigteconomische denkkader, de verdienstelijke synthese-pogingen binnen
dit economische denkraam van o.a. Schouten en Tinbergen ten spijt. De
synthese komt wal binnen bereik als de gezichtspunten van de sociale
wetenschappen op elkaar worden betrokken en dus de interdisciplinaire
optie wordt verwerkelijkt op het terrein van de maatschappijtheorie.
Daarvoor dienen de economische leerstellingen geplaatst te worden binnen
de geintegreerde arbeidsmarkttheorie. Bezien vanuit de maatschappijtheo-
rie vervult de arbeidsmarkt, zoals gesteld, een dubbele functie: de ar-
beidsmarkt levert een bijdrage aan de produktiviteit van de economie en
aan de bestaanszekerheid van de huishoudens. In Deel Een werd aange-
toond dat de economisch effici nte arbeidsmarkt alledil--daii--gEieatiseerd
wordt wanneer men rekening houdt met bestaanszekerheidseisen en vice
versa. Is het streven naar de economisch efficiante dn de bestaanszeker-
heid scheppende arbeidsmarkt het uitgangspunt van de geintegreerde ar-
beidsmarkttheorie, ook de economische wetenschap blijkt zich in te zetten
voor de realisatie van een dergelijke arbeidsmarkt. De vraag die zich in
dit verband alhaast onvermijdelijk opdringt is de vraag naar de theoreti-
sche grondslagen van de economische wetenschap, de vraag naar het
gemeenschappelijke, het typisch *economische' in de wijze waarop de
onderscheiden economische leerstellingen de arbeidsmarkt benaderen. In-
zicht in de theoretische grondslagen van een discipline leidt tot een ant-
woord op de vraag of een discipline vanuit theoretisch-analytisch oogpunt
Oberhaupt kan bijdragen tot datgene wat ze voorstaat. Zijn de axioma's
en postulaten van de economische discipline van dien aard dat men vanuit
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theoretisch oogpunt de verwachting kan uitspreken dat deze discipline zal
bijdragen tot de +perfecte' arbeidsmarkt?

Een blik op de economische wetenschap toont aan dat de bestaande con-
sensus ten aanzien van datgene 6wat' men wenst te bereiken, gepaard gaat
met een soort paradigma-strijd ten aanzien van de vraag *hoe' men het
voorgestane denkt te realiseren. Ip de economische wetenschap staan in
wezen een tweetal conflicterende leerstellingen tegenover elkaar. hdt
economisch-liberalisme/het aanbodmodel en het keynesianisme/het yraag-
model. Sterk vereenvoudigd weergegeven gaat het in de economie om een
conflict tussen twee soorten *Ablaufketten':

"Reallohnsenkung - Kostensenkung - Rentabilitatsverbesserung - Pro-
duktionsausweitung - Beschaftigungszunahme' und: *Reallohnerhohung

Zunahme des Einkommens - Nachfragesteigerung - Verbesserung der
1   Absatzerwartungen - Produktionsausweitung - Beschaftigungszunahme"

(Baster 1981:5).

Toch is het mogelijk om beide conflicterende leerstellingen onder een

i  noemer te brengen en wel op basis van de geintegreerde arbeidsmarktthe-
grie.

7.2 Economle en theorie: de economie en de a-dynamische benadering
van de arbeidsmarkt

Op basis van de geintegreerde arbeidsmarkttheorie kunnen we allereerst
beide leerstellingen bezien vanuit de aldaar geformuleerde voorwaarde(n)
voor_ rfectie'. Aan welke voorwaarde of voorwaarden moet volgens de
onderscheiden economische leerstellingen zijn voldaan wit de 'perfecte'
arbeidsmarkt gerealiseerd kunnen worden? Beide leerstellingen blijken het
antwoord op deze vraag te zoeken en te vinden in de /onen. Het begrip
'loon wordt hier in zijn meest brede betekenis gebruikt. Zowel de hoogte
van de lonen, de verschillen tussen de lonen onderling, de verhouding
lonen en uitkeringen, als de relatie prestaties en beloning worden onder
,het begrip loon gevangen. *Beide Erklarungsversuche betrachten die
Lohne als Mitte zur Steuerung des Wirtschaftsprozesses' (Baster 1981:5).
Het loonpeil wordt beschouwd als belangrijkste grootheid voor het reilen
en zeilen van de economie en de arbeidsmarkt. Men dicht de loonpolitiek
een   alhaast 'magische effectiviteit' toe (Driehuis 1980:201).   Voor   de   eco-
nomen is niet de loonmatiging een *geloofsartikel' (Lof 1985), maar de
loonpolitiek zelf. De lonen dragen in het denken van de economen bij tot
de realisatie van de *perfecte' arbeidsmarkt. Wat daarbij opvalt is dat de
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meeste economen Of aanbodeconoom Of vraageconoom voor het leven zijn,
als-of de economische omstandigheden nooit veranderen. Be»n-vanuit de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie is hier sprake van een 'a-dynamische -33
benadering van de arbeidsmarkt. Een bepaalde visie op de FBEkismarit

wordt   Blhaast_een dogma, terwijl een dergelijk 'symmetrisch denken'

(Schouten 1986:40) i3 de macro-economie toch uit den boze zou moeten

ziln'A eirdientignhanger  te  zi.n vande klassieke theorie onder omstan-

diEhedenvanexpansiey,impulsen  en  een-gebiek-aan -reservecaliaditeit.
Daarentegen dient men_een aanhangertekil.nvan dekeyneslaanse theorie
onder omstandigheden van restrictieve impulsen. Algemene economen zou-
den zichzeren elkaar duslogischerwijze onder verschillende omstandig-

heden moeten tegenspreken en dit heeft niets te maken met een verschil

in ideologie doch alles met pure logica. De arbeidsmarkt is dynamisch en

_vooronderstelt een dynamische theorie.

7.3  Economie en theorie: de economie en de particle benadering van de
arbeidsmarkt

Niet alleen het veelal a-dynamische karakter van het economisch denken
is opvallend wanneer men de economische discipline vanuit de geinte-
greerde arbeidsmarkttheorie beziet, ook het feit dat beide economische

leerstellingen het meestentijds bij deze ene voorwaarde laten, is hoogst
opmerkelijk. Slechts zeer terloops bestaat er binnen de economie, en wet
binpen de bedrijfseconomie, aandacht voor de relatie onderwijs-arbeids-

markt, de relatie arbeidstijd-bedrijfstijd en de intrinsieke aspecten van

_het_ad)*idsbeleid. Bezien vanuit de geintegreerde arbeidsmarkttheorie-
deze theorie fcirmuleert een vijftal voorwaarden wil de 'perfecte' arbeids-
markt realiteit worden-, is de economie dus niet alleen a-dynamisch in
haar benadering van de arbeidsmarkt, haar benadering is ook partieet van
aard. De economische discipline verwacht dat de 'perfecte' arbeidsmarkt
realiteit wordt wanneer men zich  uitsluitend bezint op de loonpolitiekJ OP
het punt van de lonen als instrument ter realisatie van de *perfecte'

arbeidsmarkt bestaat tussen beide economische 16erstellingen consensus,
consensus die verdwijnt OR  hetmoment dat de  invulling  van  de  loonpoli-
tiek ter discussie staat. Daarbij blijkt  dat de visies -opile  structurering
van het arbeidsvoorwaardenbeleid, de werking van de arbeidsmarkt en het
ontstaan of bestaan van werkloosheid, in hoge mate de afgeleide vormen
van de keuze voor een bepaalde economische loontheorie. Artis hierover

-Views among economists about the role for, and rationale of, incomes

policy have involved in conjunction with views about the determination

of wages in a market environment' (1981:6).
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Economische loontheorieen vormen de basis voor de visie van de economi-
sche leerstellingen op de arbeidsmarkt, het verschijnsel werkloosheid, de
overheidsrol op de arbeidsmarkt, de loonpolitiek en de structurering van
het arbeidsvoorwaardenoverleg. Sterker nog: economische loontheorieen
vormen voor de economische leerstellingen de basis voor de 'perfecte'
arbeidsmarkt. We kunnen deze constatering als volgt in schema brengen:

Schema 4: De economie en de 6perfecte' arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT
WERKLOOSHEID
OVERHEIDSROL

LOONTHEORIE DE 'PERFECTE'
(markt of macht)     | D ARBEIDSMARKT

LOONPOLITIEK
OVERLEGVORM

De economie bezit hiermee niet alleen een gering werkelijkheidsgehalte,
ze is ook veelal met die werkelijkheid in strijd. De economische theorie is
veeleer tot een ideologie geworden, dan dat het een verzameling van
werkhypothesen is, die wordt gehanteerd voor het begrijpen van economi-
sche gedragingen en processen, zoals die zich in de werkelijkheid voor-
doen; de economie kan, zoals iedere wetenschap, niet zonder vereenvou-
digde veronderstellingen, maar waar het om gaat is de juiste veronder-
stellingen  op het juiste ogenblik te maken (Thurow 1983:216; Arndt  1984).

41 Toch is het niet zo dat de economen zelf zich hiervan niet bewust zijn
(of waren). Integendeel.

'Keynes introduceerde macro-economische begrippen om te kunnen
abstraheren van de complicerende factoren waarachter de causale ver-
banden die hij duidelijk wilde maken in de praktijk schuil gaan. De
abstractie komt er op neer dat die complicerende factoren constant
worden verondersteld. Bij de theorievorming is die veronderstelling
heel zinvol. Maar als het op de toepassing van theorie8n aankomt, mag
zij niet meer worden gemaakt. Dan moeten worden bedacht dat ook de
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complicerende factoren invloed kunnen hebben. Als men er niettemin
geen aandacht aan wil schenken, moet rekening worden gehouden met
de mogelijkheid dat de relaties die in abstracto bestaan in concreto
onbestendig kunnen zijn. Keynes was zich daarvan bewust en maande
daarom tot grote terughoudendheid in dit verband' (Snippe 1987:102).

Keynes beschouwde de economische wetenschap dan ook als 'gevaarlijk':

'In the last section of his 'General Theory', Lord Keynes pointed
out that 'practical men ... are usually the slaves of some defunct
economist', so, it is the ideas of economists, not the vested inte-
rests, that are 'dangerous for good or evil'. Any economist who has
ever stopped to ponder about the epistemological foundation of the
economic discipline would certainly agree that economics is a dan-
gerous discipline precisely because of the interplay between the
institutional and the economic factors' (Georgescu-Roegen 1988:297).

/-„

</   De_oplos_s ng  yoor  de
 perfecte' arbeidsmarkt vindt  men niet alleen  in  de

lonen. Men dient ook rekening te houden met de andere in de geinte-
    gre -efd&arbeidsmarkttheorie geformuleerde voorwaarden, of in de woorden

C-va<Arts:
'De economische werkelijkheid moet op een zodanige wijze worden
gemodelleerd dat ervan wordt uitgegaan dat verwachtingen, ervaringen
en voorkeuren in de loop der tijd veranderen onder invloed van leer-
processen en dat mensen hun economische gedragingen daarop afstem-
men; dat mensen niet alleen worden gemotiveerd door geldelijk eigen-

I

bll:'ng.   mAAr  nnk -71-n-n-r  nvfitwegingen   van- zEITres_pect,- ma-liB iroefe-
ning,_plight._mededogen. vertrouwen_.v iligheid en dergelijke; dat eco-
nomische_gedragingen  alti id   aan  veranderinde indfitutionele beperkin-
gen onderhe g_zijn:_en. dat de economische werkelijkheid wordt ge-
kenmerkt door fundamentele-onzekerheid die-nigt altijd is terug te

  voeren tot calculeerbare risico's' (1985:72).

7.4  Economie en theorie: de economie en het doelmatigheidsperspectief

Onze analyse van de grondslagen van de arbeidsmarkteconomie op basis
van de geintegreerde arbeidsmarkttheorie, leidt tenslotte nog tot een
derde vorm van gemeenschappelijkheid tussen beide economische leerstel-
lingen. Zetten beide leerstellingen eenzijdig en star (a-dynamisch) in op
de loonpolitiek als voorwaarde voor de realisatie van de  perfecte'
arbeidsmarkt, ten aanzien van de aard van deze loonpolitiek getuigen
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blide leerstellingen evenzeer van eenzijdigheid. Ze zetten namelijk eenzij-
dig in op de economisch efficiente of economisch rationele loonpolitiek.
De  economischediscinline benadm-d*- arbeidsmarkt,  in  casu de loonpoli-
tiek, vanuit hetidoe/matigheidsperspect<677FIetlim8tioneren of dysfunctio-
neren van de arrwort-binned-de economische wetensthip her-
leid tot het al of niet werken van de economische Pfikke/ op die markt.
(Daar waar de economische wetenschap zich uitspreekt over de intrinsieke
aspecten van het arbeidsbeleid, de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt en
bedrijfstijd-arbeidstijd, zijn haar beleidsadviezen eveneens op het doelma-

rr-ligheidsperspectief ge8nt). Bestaanszekerheid beschouwt men als afgeleide,

 _ als  uitv/oeisel  van
de economisch efficiente arbeidsmarkt.   Bij   de  (neo)-

klassieke theorie is dat op voorhand duidelijk. Deze economische theorie
beroept zich expliciet op  de economische logica van de uitgestelde con-
sumptie': loonmatiging -> winst -> groei + werkgelegenheid -> inkomens-
groei en sociale zekerheid. Echter ook de keynesiaanse theorie vindt haar
vertrek- en eindpunt in het doelmatigheidsperspectief. Alhoewel het key-
nesianisme, mede doordat de theorie ruimte maakt voor sociale uitkeringen
e.d., meer in overeenstemming lijkt met het perspectief van de bestaans-
zekerheid -'the overall intent was to make the liberal market society
more productive, stable and harmonious' (Mishra 1985:7)-, kunnen haar
beleidsaanbevelingen niet los gezien worden van haar streven naar de
economisch effici8nte arbeidsmarkt. Een stelsel van sociale zekerheid kan
vraaguitval voorkomen:

'They were consistent, also, with the view that the right way to abo-
lish poverty was to give people an adequate income and leave them
to spend it' (Lynes 1984:92).

  Ten tijde van overbesteding zullen keynesianen er dan ook niet voor
\ terugschrikken om het stelsel van sociale zekerheid en de lonen drastisch
  in te korten, daarmee zich in wezen ook beroepend op een soort logica

van de uitgestelde consumptie. Het perspectief van de bestaanszekerheid is
t in het economische denken niet gernstitutionaliseerd!
1-

7.5  De economie en het denken: de economie als conservatieve denkvorm

De economische wetenschap is normatief, waardenbetrokken van aard. Ze
wenst zich in te zetten voor de 'perfecte' arbeidsmarkt, de economisch-
efficiente en bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt. Echter, de eco-
nomische wetenschap alledn, in afzondering, kan nooit tot die *perfecte'
arbeidsmarkt geraken. Daarvoor is ze in haar denken, in haar benadering
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van de werkelijkheid, te beperkt. Haar benadering is a-dynamisch, partieel
en zet te eenzijdig in op het economisch rationaliteitsconcept.

Een dergelijke constatering behoeft niet te worden opgevat als een ver-
oordeling. Van een wetenschap die zich voor de taak gesteld ziet de
omgeving zo te bewerken dat schaarste in heden en toekomst kan worden
opgeheven, kan men moeilijk iets anders verlangen en verwachten. We
zouden zelfs kunnen volstaan met een dergelijk eenzijdig economisch
perspectief, als de arbeidsmarkt terug gebracht zou kunnen worden tot
het streven om zo efficient en doelmatig mogelijk te produceren. Een
dergelijke arbeidsmarkt is een technocratische arbeidsmarkt. Knelpunten
op een dergelijke arbeidsmarkt moeten dan worden opgevat als uitsluitend
een gebrek aan doelmatigheid. Echter, de arbeidsmarkt is meer. Vanuit de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie bezien, kan onze houding ten opzicht
van de economische wetenschap dan ook geen andere zijn dan een ambi-
valente. Enerzijds zal de economische wetenschap allten, als gevolg van
haar eenzijdige werkelijkheidsbenadering, nooit de *perfecte' arbeidsmarkt
realiseren, anderzijds kan de geintegreerde arbeidsmarkttheorie niet buiten
het perspectief van de economische wetenschap. De gevolgen van een
verwaarlozing van het economisch rationaliteitsperspectief bij het streven
naar de 'perfecte' arbeidsmarkt, werden in het eerste deel van deze studie
aangegeven. Echter, daar de economie eenzijdig en star inzet op de eco-
nomische efficiency, geraken we, wanneer we ons oor alleen maar bij de
economie te luister leggen, van de regen in de drup. Want, waartoe leidt
het eenzijdig en star inzetten op economische rationaliteit, in casu op een
economisch efficiente loonpolitiek? In ieder geval niet tot de *perfecte'
arbeidsmarkt. We achten het zelfs niet onwaarschijnlijk dat de maatschap-
pij door de economische beleidsaanbevelingen op de arbeidsmarkt voor een
* formidabel dilemmd (Dahrendorf 1987; Vuijsje 1987) zal worden geplaatst.
Daarop komen we alhaast onvermijdelijk uit wanneer we de a-dynamische,
partiele en economisch efficiente werkelijkheidsbenadering van de econo-
mische wetenschap doordenken. Het ten alle tijde opvolgen van de econo-
n ch-politieke beleidsaanbevelingen van het economisch-liberalisme, zal '
oP 13nJuur resulteren in werkloosheid waarbij de werknemers in verlies-  \
gevende bedrijfstakken en bedrijven, alsmede de werklozen, worden ver-   
oordeeld tot een leven op de rand of onder het bestaansminimum. Het ten   )
alle tijde opvolgen van de economisch-politieke beleidsaanbevelingen van
het keynesianisme, zal op den duur resulteren in werkloosheid, waarbij
het aantal armoedigen relatief klein zal zijn. In beide gevallen ontstaat er
een maatsdhippelijke onderklasse.
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Kortom: stelt men zich de realisatie van de 'perfecte' arbeidsmarkt ten
doel dan mag men niet blijven steken in de eenzijdigheid van de economi-
sche wetenschap, hoe belangrijk haar beleidsaanbevelingen ook mogen
zijn. De economische wetenschap is een wijze van denken, maar geen
vorm van maatschappelijk denken. Alhoewel de economische wetenschap
streeft naar de realisatie van de *perfecte' arbeidsmarkt, blijft ze de
gevangene van haar eigen uitgangspunten en postulaten. De aard van haar
denken verhindert dat ze geheel uit eigen (denk)kracht tot die 'perfecte'
arbeidsmarkt zal geraken. De economische wetenschap kan daarmee naar
haar aard niet meer zijn dan een conservatieve denkvorm. We gebruiken

. hier het begrip conservatief in de betekenis die Mannheim er aan geeft
< (1984). Het begrip conservatief is bij Mannheim een kennissociologisch

begrip. Het heeft niets te maken met een traditionele levenshouding en
ook niet met een bepaalde politieke leef- of denkrichting. Conservatisme
verwijst naar een bepaalde wijze van denken. Een van de meest karakte-
ristieke kenmerken van een conservatieve denkhouding is de gerichtheid
op het concrete:

'Einer der wesentlichen Charakterzuge dieses konservativen Erlebens
und Denkens scheint uns das Sichklammern an das unmittelbar Vorhan-
dene, praktisch Konkrete zu sein. Konkret zu erleben, konkret zu
denken, bedeutet von nun an eine besondere Verhaltungsweise, ein
ausschlieBliches Wirkenwollen in jener bestimmten unmittelbaren Um-
welt, in die man hineingestellt ist -eine radikale Abneigung gegen
jedes *Mogliche' und  Spekulative" (1984:111).

Hiertegenover plaatst Mannheim de progressieve denkhouding, een wijze
van denken die gekenmerkt wordt door een *BewuBtsein des Moglichen':

*Es transzendiert das gegebene Unmittelbare, indem es auf seine sys-
tematische MOglichkeit zuruckgreift, und bekampft dieses Konkrete
nicht, indem es ein anderes Konkretes an seine Stelle setzen will,
sondern indem es einen anderen systematischen Anfang will' (1984:112).

 1 De

progressieve denkvorm onderscheidt  zich  van het conservatisme  door
het hebben van inzicht in de bestaande interdependenties. De tegenstelling
tussen de progressieve en conservatieve denkvorm stemt ten aanzien van
dit punt overeen met twee andere onderscheidingen van Mannheim: de
onderscheiding *substanti8le rationaliteit' -*an act of thought which reve-
als intelligent insight into the inter-relations of events in a given situati-
on' (1949:53)- versus 'functionele rationaliteit' -'an act of thought with
reference to a definite goal and a consequence calculability when viewed
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from the standpoint of an observer' (1949:53)- en de onderscheiding *Bit-
dungswissen' - die Tendenz zu einer zusammenhangenden Lebensorientie-
rung, die sowohl Bezug zu der Gesamtpersanlichkeit als zu der jeweils
ubersehbaren Ganzheit einer objektiven Lebenssituation hat' (1932:46)-
versus *Fachwissen' -*alle jenen Wissensarten und -gehalte die zur LOsung
einer wissenschaftlich-technischen oder organisatorischen Aufgabe ndtig
sind' (1932:46).

Een tweede kenmerk van de conservatieve denkhouding is dat men het
wenselijke uit het historisch bestaande afleidt

:.daB das progressive Denken stets nicht nur vom MOglichen aus, son-
dern von der Norm aus das Daseiende sieht, der Konservative dagegen
das Daseiende in seiner Bedingtheit erfassen will oder aber das Norma-
tive vom Sein aus zu verstehen versucht' (1984:119).

Voor de economie als conservatieve denkvorm impliceert zulks dat ze zich
wel wenst in te zetten voor de *perfecte' arbeidsmarkt, maar dat ze de
concrete invulling van dit waardenbetrokken uitgangspunt in hoge mate
laat afhangen van de situatie op de arbeidsmarkt ze leidt het *sollen' af
uit het 'zijn: Dit heeft alles te maken met het niet-geinstitutionaliseerd
zijn van het perspectief van bestaanszekerheid in de economische weten-
schap. Gegeven haar eenzijdig inzetten op het economisch rationaliteits-
perspectief, acht de economie het niet in strijd met haar normatief uit-
gangspunt om, als de arbeidsmarkt dat eist, een wissel te trekken op de
bestaanszekerheid. De arbeidsmarktrealiteit zal dan echter wel met haar
normatieve uitgangspunt in strijd blijken te zijn.

7.6 Afsluiting

'Wealth is the relentless enemy of understanding' (Galbraith 1958:1). De
moeilijkheden in het streven naar de 'perfecte' arbeidsmarkt -de hardnek-
kigheid   en de omvangrijkheid   van de werkloosheid   in de jaren tachtig-,
zouden ons aan het denken kunnen zetten. De economische wetenschap
moet dynamischer worden, haar benadering van de arbeidsmarkt moet
minder partieel worden -ze moet weer oog krijgen voor abstracties- en
haar rationaliteitsconcept moet breder worden:

*De elasticiteitsco8ffici8nten voor het economisch proces moeten ge-
endogeniseerd worden, tenzij economen zich tevreden zouden stellen
met een economische theorie, die alleen toepasbaar is op lineaire eco-
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nomische processen. Ten opzichte van andere economische processen
gelden dan de wetten van de economische discipline niet. Geen enkele
onderzoeker die het streven naar algemene theorie onderschrijft zal
zich in deze voorkeur kunnen vinden' (Van Wezel 1987:470).

Om het bovenstaande te bereiken dient de economische discipline op te

 gaan in

een brede maatschappijtheorie, in casu: de arbeidsmarkteconomie
dient op te gaan in de geintegreerde arbeidsmarkttheorie. Een dergelijke
stap heeft belangrijke gevolgen. Allereerst heeft dit tot gevolg dat de
leerstellingen van de economie -het vraagmodel en het aanbodmodel-,
zullen worden beschouwd als inhoudeliikelheoriean* theorie8n die soms
waar en soms onwaar kunnen zijn, afhankelijk van tijd en plaats. Deze
incorporatie in een brede maatschappijtheorie zal ook gevolgen hebben
voor de economie als wetenschap. De economie kan dan op een zinvolle
manier worden beoefend, *maar dan terughoudender en minder pretentieus
dan lange tijd het geval is geweest; met theorieloze heuristiek mogen
economen zich niet tevreden stellen' (Snippe 1987:110). Ook voor de mo-
delbenadering van de economie kan dit grote consequenties hebben. Het
streven naar een adequaat modelleren van de werkelijkheid, zou ten koste
kunnen gaan van de wiskundige elegantie: 'The basic problem of econo-
mics is to find a way to model this reality, even if the model cannot be
neatly mathematized' (Thurow 1983:219). Tenslotte zullen de gevolgen van
een dergelijke stap ook op beleidsniveau voelbaar worden. De incorporatie
van de economische discipline in een brede maatschappijtheorie zal leiden
tot beleidsconcepties die haaks staan op datgene wat Rutten omschrijft
als 'de nieuwe zakelijkheid':

'Minder alomvattende, celebrale beleidsconcepties annex ingewikkelde
sommen op basis van onzekere prognoses-, in veel mindere mate alles
met alles -d.w.z. een veelheid van doelstellingen en van instrumenten-
in verband brengen, afzonderlijke beleidskwesties moeten veel meer op
hun eigen 'merites' worden bezien.., ook integrale planningssystematie-
ken moeten kritisch tegen het licht worden gehouden' (1987:7).

De reactie van Schouten op deze  nieuwe zakelijkheid' behoeft geen toe-
voeging:

'Atomvattende celebrate beleidsconcepties' van de economische poli-
tiek a la Tinbergen moeten volgens Rutten plaats maken voor goed
hanteerbare regels op afzonderlijke beleidsterreinen, kennelijk on-
gecoOrdineerd. CoOrdinatie is te moeilijk dus kan het niet. De nieu-
we zakelijkheid heeft dus lak aan alles wat naar coordinatie ruikt,
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houdt dus liever de oogkleppen op bij het toepassen van op zichzelf
eenvoudige regels" (1987:117).

De 'perfecte' arbeidsmarkt vereist een volledig modell

161



8 De sociologie en de geintegreerde
arbeidsmarkttheorie

8.1  Sociologie en arbeidsmarkt

Als socioloog kijkt men vaak met afgunst naar het gezag dat de econo-
mische discipline geniet onder collega-wetenschappers en beleidsmakers.
Tegenover dit alhaast onbegrensde geloof in de economische wetenschap
staan de yeuke vondsten' van de arbeidsmarktsociologie. Vergeleken met
de arbeidsmarkteconomie heeft de arbeidsmarktsociologie weinig gezag en
is (daardoor) haar beleidsmatige impact verre van groot te noemen. Deze
constatering laat echter onverlet dat het zinvol blijft, zij het in veel
beknoptere vorm dan bij de economische wetenschap het geval was, om
te vragen naar het typisch 'sociologische' achter de arbeidsmarktsociologi-
sche benadering van de arbeidsmarkt. De sociologie als  Spezialwissen-
schaft', de arbeidsmarktsociologische onderzoeken en theorie8n, is wat dit

11 betreft

niet eenduidig. In wezen  zijn  er een drietal typen arbeidsmarktso-
ciologie te onderscheiden.

( (11)   De arbeidsmarktsociologie 'sec'.
43€ze aanduiding verwijst naar die sociologische onderzoeken en theorieen
over de arbeidsmarkt die de arbeidsmarkt bestuderen en analyseren vanuit
het perspectief van de arbeidsmarkt als maatschappelijk verdelingsmecha-
nisme. Dit type arbeidsmarktsociologie vormt de grootste en gezagheb-
bendste groep. Tegenover het perspectief van de efficiente allocatie van
de economische discipline -de arbeidsmarkt als het mechanisme met behulp
waarvan de 'factor arbeid' wordt gealloceerd over de verschillende pro-
duktieve inzetmogelijkheden, een schakel in het proces van voortbrenging

1 van goederen en diensten-, plaats de arbeidsmarktsociologie het perspec-

 tief van de_verde/ing:
de arbeidsmarkt als schakel bij de verdelir -van de

opbrenisteo. van het allocatieproces (Van Hoof 1987:23). De arbeidsmarkt-
sociologie is daarbij voornamelijk geinteresseerd in de kansen van de
verschillende categorieen arbeidskrachten op het bereiken van verschil-
lend beloonde en verschillend gewaardeerde banen, op het bereiken van
bestaanszekerheid. Een centraal thema binnen dit type arbeidsmarktsocio-
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1ggie vormt dan ook het verschijnsel.vanl ocia-lf-engeli.(»:id--6p de ar-
beidsmarkt, zulks vanuit het besef  dat deze ongelljkheRF velangrijke  con-
sequenties heeft voor de ongelijkheid in de samenleving als geheel:

-De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op de
geleding van de samenleving naar groeperingen met van elkaar ver-
schillende bestaansmogelijkheden en levensstijl, die ongelijkwaardige
posities in het maatschappelijk verkeer innemen. Omgekeerd hebben de
materiale en sociaal-culturele verschillen tussen de diverse sociale
milieus weer grote invloed op de ongelijke kansen van verschillende
groeperingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt
vormt een belangrijke schakel in de keten van verschijnselen die soci-
ale ongelijkheid produceert en in stand houdt' (Van Hoof 1987:9).

Tot de belangrijkste theorieen behorend tot dit type arbeidsmarktsociolo-  
gie rekenen wij, naast de institutionaliseringstheorie (zie hoofdstuk 5), de   
stratificatietheorie, de theorle vande statistische discriminatie, de

theorie   van de dubbele arbeidsmarkt en de segmentatietheorie8n.

De strati ficatietheorie benadert arbeid als hat stratificatiecriterium van de
mod6rne samenleving. Sociale stratificatie Of sqciale gelaagdheid verwijst
naar een toestand in de samenleving waarbij de bestaande verschillen
tissen mensen op grond van de grotere groeperingen waartoe zii behoren
(sociale differentiatie), wordt benaderd middels een bepa@lde rangtoewii-
zinfi. Bij sommige verschillen is een soort hoogtemeter ingebouwd; zodra
wij weten tot welk type een individu behoort, kunnen wij zeggen hoe
hoog hij staat op de rangindeling van de maatschappij (Berger/Berger
1977:109; De Jager/Mok 1978: 148-165). Stratificatie -de term zelf is ont-
leend aan de geologie, waar men spreekt van de gelaagdheid van gesteen-
ten- duidt aan dat er in de maatschappij bepaalde groeperingen van men-
sen zijn (klassen, standen, sociale milieus), die ten opzichte van elkaar
ongelijk zijn en een onderlinge rangorde vormen. Gelijk- of ongelijkge-
waardeerde posities vooronderstellen een onderscheidend, waarderend
criterium. De criteria van stratificatie kunnen per maatschappij en in een
metschappij naar periode verschillen. Zo kunnen de leden van een maat-
schappij worden gerangschikt naar leeftijd, naar lichamelijke vermogens,
enz. Onderscheidend criterium in de moderne samenleving vormt, zoals
gesteld, de factor arbeid. De arbeid wordt verhandeld op een markt,
waarop de attributen die de mensen in de maatschappij hebben als het
ware worden aangeboden, worden verdeeld en een (geldelijke) waardering
ontvangen. 9Lar dsmarkt  'stratificeert'. De arbeidsmarkt blijkt echter  | 1

_niet alleen sociale ongelijkheid te produceren: de arbeidsmarkt als produ-   H
cent, ze houdt  deze ook veelal in stand: de arbeidsmarkt als conservator.       11
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*Hpe komt het dat de arbeidsmarkt de hardnekkigheid van de sociale
verschillen voortkomend uit de arbeidsverdeling bevordert en de weer-
standen tegen maatregelen om sociale ongelijkheid fundamenteel te  -
verminderen eerder versterkt dan verzwakt?' (Mok 1975:146).

Het antwoord op deze vraag is veelal tweeledig. Aan de aanbodzijde is er
A sprake  van  een  vicieuze  cirkelsamenhang  tussen  sociale  klasse  en  oplei-

4  dingsniveau,  aan de vraagzijde  is er sprake  van het fenomeen  van  de

  statistische  discriminatie.

De plaats van het individu in het stratificatiestelsel van de moderne sa-
menlevingen wordt veelal beschouwd als de resultante van individuele
verdiensten. Modernisering, de overgang van de oude, traditionele wereld
naar de nieuwe wereld, zou de overgang van 'ascription' (toegeschreven
status) naar sachievement' (verworven status) inhouden; datgene wat men-
sen bereikt hebben zou moeten worden toegeschreven aan hun eigen ver-
diensten. In de moderne samenlevingen is opleiding het belangrijkste me-
chanisme geworden voor opwaartse sociale mobiliteit, voor een stijgende

 echter
geen recht aan de vicieuze cirkelsamenhang die bestaat tussen

beweging van het individu op de stratificatieladder. Deze benadering doet

sociale klasse en opleiding (Berger/Berger 1977:140; Boudon 1973; Boudon
1981; Van Wezel/Vissers 1983:69-74; Dronkers 1986), en door de verschil-
knde sociale klassen heen tussen geslacht en opleiding (Beker 1986). Het
sociaal milieu van de ouders blijkt in hoge mate bepalend te zijn voor de
keuze van de kinderen voor een bepaalde opleiding en opleidingsniveau en
de prestaties aldaar. Daar beide factoren rechtstreeks bepalend zijn voor
de sociale toekomst, het sociaal milieu van de kinderen, moge duidelijk
zijn dat iemands   sodale _ achtergrond grote invloed heeft op Zijn/haar
arbeidsmarktmogelijkheden.

De constatering dat opleidingsniveau als bepalend kan worden beschouwd
voor de plaats van het individu in het stratificatiestelsel (lees: de plaats
op de arbeidsmarkt), moet worden aangevuld met de constatering dat zich
op de arbeidsmarkt het verschijnsel van *statiitisc.1 e -di-s.criminatie' (Thu-
row 1975) voordoet. De realiteit op de arbeidsmarkt blijkt volstrekt niet
in overeenstemming met de traditioneel economische verklaring dat ver-
schillen in inkomens en werkloosheid veroorzaakt worden door verschillen
in produktiviteit. Rii gelijk.-891-Malifigeerde personen op grond van oplei-
ding, training, ervaring, beroep, bedrijfstak en regio blijven er verschillen
bestaan op basis van ras, leeftijd, sociale herkomst en geslacht. De allo-
catie van banen geschiedt op basis van 'statistische discriminatie', d.w.z.
de werkgevers recruteren uit groepen die men gezien de statistische ken-
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merken, positief waardeert 'Het gaat om institutionele ongelijkheden en
discriminaties, die in stand worden gehouden door bewuste gedragsstra-
teiean van marktpartijen' (Hamaker 1978:226). Aanbieders van arbeid
bezitten persoontijke kenmerken die zich op de arbeidsmarkt als 'latente
inferioriteiten' (Mok 1975:149) vertalen. Bij gelijk opleidingsniveau gaan
de volgende inferioriteitskenmerken gelden: leeftijd (oudere werknemers
hebben een zwakkere positie zowel bij aanname als bij (collectief) ont-
slag; ook jongeren hebben een zwakke positie), geschiktheid (fysiek en
mentaal gehandicapte personen ondervinden grote moeilijkheden op de
markt), herkomst (buitenlandse werknemers nemen een uiterst zwakke
positie in), afkomst (het sociaal milieu wordt veelal als indicatief be-
schouwd voor de 'sociability' en *trainability' van werknemers), geslacht
(vrouwen worden op de arbeidsmarkt in vele opzichten gediscrimineerd),
bedrijfstak en regio. Voeg hieraan toe het cumulatief effect van bepaalde
inferioriteiten voor de kans op werkloosheid of op *sousemploi (onder-
benutting), dan dringt zich het beeld op van een dubbele of duale ar-
beidsmarkt (Sengenberger 1978; Mok 1975; Valkenburg/Vissers 1978; Hama-
ker 1978:223-235).

De theorie van de dubbele of duale arbeidsmarkt verdeelt de arbeidsmarkt
in-e-en primair en een secundair segment. De primaire arbeidsmarkt omvat
banen met de volgende kenmerken: hoge beloning, goede secundaire ar-
beidsvoorwaarden, prettige arbeidsomstandigheden, stabiliteit, werkzeker-
heid en gunstige carriereperspectieven. Het primaire segment bestaat
veelal uit kernmedewerkers. De secundaire arbeidsmarkt omvat veel minder
aantrekkelijke banen. Daar worden lage banen geboden, gelden slechtere
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, fluctueert de werkgelegenheid
sterker en op korte termijn gaat het meestal om 'dead-end jobs' of om
banen met een korte carrierelijn. Dit secundaire segment, ook wel rest-
markt genoemd, bestaat uit precaire banen en marginale groepen aanbie-
ders: de gemarginaliseerden of inferieuren (vrouwen, jeugdigen, ouderen,
gastarbeiders, 'ongeschikten'). Het belangrijkste kenmerk van deze geseg-
menteerde arbeidsmarkt is dat er relatief weinig mobiliteit bestaat tussen
beide segmenten. Eenmaal in een segment beland zal men er moeilijk meer
uit kunnen komen en voor zover er mobiliteit tussen de segmenten plaats-
heeft, komt deze grotendeels tot uiting in stromen die van de primaire
naar de secundaire sector gaan (Mok 1975:149).

De_thegrie van de dubbele arbeidsmarkt vormt de basis voor de zogenaam-
dejegmentatietheorieOn (Doeringer/Piore 1971; Loveridge/Mok 1979; Van
Hoof 1987; Van Wezel/Vissers 1983:58-68; Vissers 1977; Mok 1975). Op
grond van de theorie van de dubbele arbeidsmarkt kwamen namelijk denk-

165



beelden tot ontwikkeling met betrekking tot segmentering naar het niveau
van de banen, naar de dimensies van bedrijfstakken en naar specifieke
bedrijfstakken. De segmentatietheorieen gaan uit van het bestaan van een
veelheid aan arbeidsdeelmarkten. Deze deelmarkten zijn niet het gevolg
van de geringe verplaatsbaarheid van de arbeid (regionale deelmarkten) of
de geringe vervangbaarheid van arbeid (functionele deelmarkten), maar het
resultaat van gedragsstrategieen van de marktpartijen. Arbeidsmarktseg-
mentatie dient te worden omschreven als:

'het historische proces waarbij onder invloed van politieke, economi-
sche en technologische factoren de arbeidsmarkt verdeeld raakt in
strict van elkaar gescheiden submarkten of segmenten elk met speci-
fieke kenmerken en gedragsregels' (Mok 1975:149).

Segmentatietheorieen ontlenen hun naam aan het feit dat zij de nadruk
leggen op de geleding van de arbeidsmarkt in segmenten, clusters van
gelijksoortige deelmarkten waartussen weinig mobiliteit bestaat en waar-
binnen specifieke relaties tussen vragers en aanbieders bestaan en speci-
fieke gedragsregels gelden (Van Hoof 1987:208). Segmentatie verwijst naar
het feit dat delen van de arbeidsmarkt van de open markt-w-6*Elen afge-
zonderd, afgegrendeld,  en met aparte regels voor toelating, beloning  en
uittreding worden verbonden. Er bestaan diverse segmenteringsbenaderin-
gen afhankelijk van de onderliggende processen en de mate van segmente-
ring zelf. In het algemeen wordt echter het beeld uitgetekend van een
drietal segmenten. De horizontale onderscheiding tussen het primaire en
het secundaire segment van de arbeidsmarkt, wordt voor wat het primaire
segment betreft, aangevuld met een verticale onderverdeling in een twee-
tal interne markten voor respectievelijk bedrijfsspecifieke en beroepsspe-
cifieke bekwaamheden. De hieruit resulterende driedeling: bedrijfsdeel-
markt - beroepsdeelmarkt - restmarkt, vindt atom erkenning.

(2)  De arbeidsmarktsociologie en het allocatievraagstuk
Deze aanduiding verwijst naar een wat minder grote groep sociologische
t orie8n en onderzoeken die de arbeidsmarkt benaderen vanuit het aUP-
catie-perspect»f of doelmatigheidsperspectief. Dit type arbeidsmarktsocio-
logie staat eerst en vooral in het teken van het streven naar een betere
aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Van Hoof
(1987:22) maakt in dit verband een onderscheid tussen vraaggericht onder-
zoek vanuit het allocatieperspectief -onderzoek naar de vraag hoe men de
arbeidsmarkt zo kan laten functioneren, dat zo goed mogelijk voorzien
kan worden in de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan menskracht
die bij de werkgevers bestaan-, en aanbodgericht onderzoek -onderzoek
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waarbij men zich afvraagt of de beschikbare capaciteiten van de aanbieder
optimaal benut worden. Het typische sociologische in onderhavige theorie-
en en onderzoeken ligt besloten in de aard van het onderzoek en de
vraagstelling. Met betrekking tot het allocatie-vraagstuk richt dit type
arbeidsmarktsociologie zich niet alleen op de lonen als allocatiemechanis-
me -een typische karaktertrek van de economische theorie-, maar ook en
Fooral _op allerlei aan bestaanszekerheid gebonden factoren die van invioed
zijn_op die allocatie, bijvoorbeeld het vraagstuk van de kwaliteit van de
arbei . Onderhavig type arbeidsmarktsociologie moet dan ook worden
begrepen als een noodzakelijke en verdienstelijke uitbreiding en aanvulling
van de partiele benadering van het allocatie-vraagstuk zoals kenmerkend
is voor de economische wetenschap; optimale allocatie verlangt meer dan
allee-0 -de _wer ing  van het loon als prikkel.

Als voorbeelden van aanbodgericht onderzoek vanuit het allocatieper-
spectief noemen wij hier, daarin ons gesteund voelend door Van Hoof
(1987:24 e.v.): onderzoeken naar het arbeidsmarktgedrag van werklozen
(bijv. Van Wezel 1972) en onderzoeken naar mobiliteit op de arbeidsmarkt
(bijv. Vissers/De Vries/Schepers 1986). Als voorbeelden van vraaggericht
onderzoek vanuit het allocatieperspectief noemen wij: onderzoeken naar
moeilijk vervulbare vacatures (bijv. Joosten 1979) en onderzoeken naar de
kwaliteitsaspecten van de arbeid (bijv. Zanders/Van Buchem/Van Berkel
1977).

(3)   Dkeenzijdi_g op bestaanszekerheid geri_chte arbeidsmarktsociologie.
Deze aanduiding verwijst naar een te verwaarlozen aantal arbeidsmarktso-
ciologische theorieen en onderzoeken die eenzijdig inzetten op de eis van
bestaanszekerheid, daarbij veelal de waardevrijheidseis overtredend:

'Een kritische sociologie, gestuwd door een felle maatschappelijke
hervormingsdrang, overheerst door waarden van vrijheid en gelijkheid,
met in zijn uiterste consequentie een verwaarlozing zo niet minachting
van exacte bewijsvoering en professionele roeping'  (Van Heek 1972:22).

8.2  De arbeidsmarktsociologie en de geintegreerde arbeidsmarkttheorie

De realisatie van de economisch efficiente an bestaanszekerheid scheppen-
de arbeidsmarkt zal het niet kunnen stellen zonder het sociologisch per-
spectief. De arbeidmarktsociologie zal op haar beurt in afzondering nooit
die doelstelling kunnen realiseren. De arbeidinarktsociologische theorieen
zullen daarom als inhoudelijke theorieen moeten worden opgenomen in de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie. Het eerste type arbeidsmarktsociologie
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heeft namelijk slechts een constaterend karakter, in die zin dat het func-
tioneren van de arbeidsmarkt -van de veelal economisch effici8nte ar-
beidsmarkt-, wordt bezien   op de gevolgen   voor de bestaanszekerheid,
zonder dat de gevolgen van het negeren van de eis van bestaanszekerheid
in verband worden gebracht met het functioneren of dysfunctioneren van
die arbeidsmarkt zelf. Het tweede type arbeidsmarktsociologie geldt eigen-
lijk alleen maar als een verdienstelijke verbreding van de gezichtspunten
binnen het allocatie-perspectief, maar zeker niet als een verbreding van
het perspectief op de arbeidsmarkt zelf, in de richting van een maat-
schappij-theoretisch perspectief. Het derde type arbeidsmarktsociologie
legt veel te eenzijdig de nadruk op de noodzaak van bestaanszekerheid bij
het streven naar de 6perfecte' arbeidsmarkt.

Het feit dat de arbeidsmarktsociologie over weinig gezag beschikt moet
ons inziens vooral in verband gebracht worden met haar onduidelijke aard.
Wil de arbeidsmarktsociologie als inhoudelijk theorie meer gezag verkrij-

1

gen dat zal ze zich meer dan voorheen moeten richten op de realisatie
van de 'perfecte' arbeidsmarkt en op het aantonen en verdedigen van de
noodzaak van bestaanszekerheid voor de realisatie van deze doeistelling.
'Weliswaar lijken deze beide elementen reeds de belangrijkste moverende
krachten te vormen achter de arbeidsmarktsociologie, ze blijven voorals-
nog te zeer impliciet. De arbeidsmarktsociologie zal daarbij echter niet
mogen vervallen in de fout van het derde door ons onderscheiden type
arbeidsmarktsociologie. Wat voor de sociologie in het algemeen geldt,
geldt namelijk voor de arbeidsmarktsociologie in het bijzonder.

Een inwendige verbondenheid met het bestudeerde voorwerp in plaats
van een antiseptische afstand ervan, inwendige gemeenschap ermee in
plaats  van een uitwendige manipulatie ervan (Gouldner 1970:367).
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Deel drie
De geintegreerde

arbeidsmarkttheorie en het
handelen



Inleiding

De geintegreerde arbeidsmarkttheorie fungeert -getuige Deel Twee- als
interdisciplinair synthesepunt van waaruit de theoretische grondslagen van
de onderscheiden arbeidsmarktdisciplines kunnen worden geanalyseerd. De
geintegreerde arbeidsmarkttheorie vormt echter ook het referentiekader
voor empirisch en historisch onderzoek an het aangrijpingspunt voor het
doen van beleidsaanbevelingen. In dit deel van onze studie fungeert de
geintegreerde arbeidsmarkttheorie als referentiepunt op basis waarvan de
arbeidsmarkt en het arbeidsmarkthandelen in Nederland in de periode
1800-1988 zal worden geanalyseerd. (In Deel vier komen de op basis van
de geintegreerde arbeidsmarkttheorie te verstrekken beleidsadviezen aan
bod). We betrekken   in onze analyse   ook de periode   vOOr 1945, enerzijds
omdat het naoorlogse arbeidsmarktgebouw is opgetrokken op de fundamen-
ten die in de vooroorlogse periode werden gelegd, anderzijds omdat het
streven naar de 6perfecte' arbeidsmarkt, zoals hierboven aangetoond, het
leitmotiv vormt voor de gehele moderne arbeidsmarktperiode: de periode
vanaf   1800. Het zwaartepunt van analyse vormt echter de periode   1945-
1988.

De   behandeling   van   de   periode   1800-1945   zal   in   hoge mate descriptief-
analytisch van aard zijn. Een beschrijving van de gebeurtenissen en de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt uit deze periode wordt betrokken op
de cultuur van die markt en van daaruit worden de met die cultuurwaar-
den in overeenstemming zijnde samenhangen opgespoord: aanpassing, ver-
starring of interpenetratie? De behandeling van de naoorlogse periode is
zowel descriptief-analytisch als verklarend van aard. Een beschrijving van
de gebeurtenissen uit deze periode wordt niet alleen betrokken op de
cultuur van die markt, het arbeidsmarkthandelen zal ook verklaring ver-
krijgen en wel vanuit de keuze die de arbeidsmarktpartijen maken voor
een bepaalde handelingsstrategie -de machtsstrategie of de integrate stra-
tegie?-, daarin beinvloed door de omgevingsvariabelen.
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9  Het voorspel
De 'perfecte' arbeidsmarkt en de vrije markteconomie (1800-1940)

9.1  De periode 1800-1870: de klassieken en de flexibele arbeidsmarkt

Ten gevolge van de Franse revolutie ontstond in het begin van de negen-
tiende eeuw een formeel-juridische structuur van het maatschappelijk
leven, die in tegenstelling tot de voorgaande eeuwen als typisch individu-
alistisch gekenmerk  kan worden (Fernhout 1980:120). Ordenend beginsel
van de samenleving was de vrijheid en gelijkheid van alle individuen. Alle
mensen werden beschouwd als zijnde van nature gelijkwaardig en gelijk-
gerechtigd en ze moesten worden beschermd door wetgeving die voor
allen geldt. Weyel spreekt in dit verband over 'de profetische opvatting
van 's mensens gelijkheid tegenover god en gebod' (1973:25). Gelijkheid en
vrijheid  vormden  de   hoeksteen  van  het   19de eeuwse politiek-liberalisme,
dat beslist niet wilde dat de overheid meer deed dan te voorkomen dat
men elkaar hinderde; de conceptie van de nachtwakerstaat! Het politiek-
liberalisme werd op economisch gebied aangevuld met de denkbeelden van
de klassieken, het economisch-liberatisme. In onderhavige periode be-
schouwde men de denkbeelden van Smith c.s. als hat antwoord op de
doelstelling van de *perfecte' arbeidsmarkt.

Bestond de industriele revolutie welke in deze periode een aanvang nam
sec uit een aantal belangrijke wijzigingen in de produktietechniek en de
opkomst van het fabriekssysteem, de industri8le revolutie betekende meer.
De industri8le revolutie bracht tegelijkertijd een ingrijpende omvorming
van de bestaande economische en maatschappelijke instituties teweeg. De
grote ontdekking van de economie was het marktsysteem. Het marktsys-
teem was echter meer dan een ontdekking, ze is tot op zekere hoogte
ook een uitvinding van het tijdvak van de industriele revolutie. Zodra de
idee8n van de klassieken politieke invloed begonnen uit te oefenen, werd
het streven de maatschappij zo in te richten dat zij zo ongehinderd
mogelijk volgens de principes van de markteconomie zou kunnen werken.
Ook de vrije markteconomie is 6gemaakt'. De vrije verkeershuishouding is
geen natuurlijk gegeven, maar moest even welbewust van bovenaf worden
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georganiseerd als destijds het mercantilistische stelsel (Polanyi 1957). De
samenleving van de negentiende eeuw is geen toevallig en spontaan pro-
dukt, maar een menselijke constructie. Ze is gemaakt door de mens en
kan zeker niet als een natuurlijk, onafwendbaar en onherroepelijk gegeven
beschouwd worden:

*De samenleving uit die tijd is een klassiek voorbeeld van een proces
waarbij de maatschappij zodanig wordt ingericht dat ze overeenstemt
met de blauwdruk van het economisch proces, door de economisten -in
casu de klassieken- ontworpen' (Nentjes 1977:39).

A- negentiende eeuwse samenleving was het produkt van een op de eco-
nomie gebaseerde maatschappij-opvatting: *making reality correspondent
with the assumptions of economic theory' (Beveridge 1909:8). Op de ar-

beidsmarkt leidde de economistische maatschappij-opvatting tot de con-
structie van de afwezige overheid en de ongeorganiseerdheid van kapitaal
en arbeid:

*Op de negentiende eeuwse arbeidsmarkt werd het alhaast volslagen
gebrek aan enige organisatorische innesteling binnen de sociaal-econo-
mische verhoudingen vergezeld van een, althans in wettelijk en direct
participatief opzicht, afwezige overheid' (Reynaerts/Nagelkerke
1986:120).

Brengen we de negentiende eeuwse arbeidsmarkt in verband met het ver-
schijnsel institutionalisering, dan kunnen we de arbeidsmarkt uit onderha-
vige periode typeren als de niet-geinstitutionaliseerde of ongestructureer-
de arbeidsmarkt. De ongestructureerde, volledig vrije. flexibele arbeids-
markt werd   beschouwd   als   het   antwoord   op   de   vraag_ hge_de  1-perfecte'
arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd. De overheid en de georganiseerde
arbeidsmarktpartijen zijn op die markt afwezig en alle ruimte komt toe
af 1 het marktmechanisme: de markt. De ongestructureerde arbeidsmarkt
vormt daarbij een nadere vertaling van het sociaal-economisch stelsel uit
die tijd: de vrije markteconomie. De maatschappelijke organisatievorm van
de arbeidsmarkt paste zich zodanig aan dat de positie van de arbeider
steeds meer ging corresponderen met dit theoretische schema. De veran-
deringen in het systeem van armenzorg in Engeland lenen zich als illu-
stratie van een dergelijke aanpassing.

Onder het zogenaamde 'systeem-Speenhamland',  dat  in   1795 was geintro-
duceerd, berustte de zorg voor de armen nog op de oude solidariteitsge-
dachte. Onder dit stelsel had een ieder wiens inkomen beneden een be-
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paald minimum bleef, recht op een aanvullende uitkering van overheidswe-
ge. Door de garantie van een minimum gezinsinkomen stelde de (locale)
gemeenschap zich borg voor ieders levensonderhoud. Dit systeem paste op
het moment dat het werd ingevoerd al niet meer in de nieuwe ideeen die
aan het groeien waren. De nieuwe  Poor  Law,  die  in  1834 werd ingevoerd,
aanvaardde uitsluitend een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor
het lot van de paupers-arbeidsongeschikten, die in het armenhuis werden
bijeengebracht. De onafhankelijke arbeider werd geacht door loonarbeid in
het eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien. Aldus op zichzelf
teruggeworpen werd de arbeider uit fysieke noodzaak gedwongen zijn
arbeidskracht op de markt aan te bieden tegen de door de economische
wetten gedicteerde prijs.    De    Poor    Law    van    1834    is de reactie    van    de
tijdgenoten. De maatregelen tegen de paupers zijn onmiskenbaar geinspi-
reerd door de visie van de klassieke economie, met name door de gedach-
ten van Malthus.

Het waren met name de werkgevers die er op gericht waren om de struc-
tuur van de arbeidsmarkt overeenkomstig de leerstellingen van het econo-
misch-liberalisme in te richten. De arbeidsvoorwaardenvorming diende
volledig marktbepaald plaats te vinden; het proces van arbeidsvoorwaar-
denvorming moest kunnen fungeren als 'transmissiemechanisme' (Van Hulst
1984b:323) van de marktverhoudingen. Om dit te bewerkstelligen diende de
overheid zich in wettelijke en materi8le zin afzijdig te houden van de
arbeidsvoorwaardenvorming. Daarenboven deden de werkgevers een beroep
op de overheid om een coalitie-vlrbed af te kondigen. Ze beriepen zich
daarbij ook op sociaal-ethische motieven. Georganiseerde arbeiders kunnen
volgens de door werkgevers omarmde klassieke theorie slechts invloed
uitoefenen op de inkomensverdeling, niet op de inkomensvorming. Om de
werknemers tegen elkaar in bescherming te nemen, moest daarom naar het
oordeel van de werkgevers een coalitie-verbod gelden. Dat ze daarmee de
organisatie-mogelijkheden in eigen geledingen blokkeerden namen de
werkgevers op de koop toe; zolang de overheid zich afzijdig hield van het
sociaal-economisch leven en de arbeiders zich niet mochten organiseren,
bestond er voor de werkgevers geen aanleiding om tot organisatie over te
gaan. Individuele arbeidsverhoudingen bepaalden dientengevolge de uit-
komst van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het in-dividuele vrlig contract, de
individuele variant van het volkomen vrij en gedifferentleerd decentralis-
tisch overlegmodel, werd het instrument bij uitstek voor de regeling van
dearbeidsverhoudingen.
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Vond de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden plaats in de onderhande-
lingen tussen de individuele werkgever en werknemer, in de praktijk was
het een zaak die de directie van een onderneming naar eigen goeddunken
regelde. In feite was er sprake van  een eenzijdige decentrale beheersing
van het kapitaal over arbeid' (Reynaerts/Nagelkerke 1986:125), d.w.z. het
waren haast uitsluitend de werkgevers die op grond van hun machtspositie
de_arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bepaalden. De werkne-
mers misten de politieke en sociale macht zich tegen de werkgevers en
hun voorstellen te weer te stellen. Vanwege het verbod zich als organisa-
tie te manifesteren en daarmee invloed uit te oefenen op de sociaal-
economische besluitvorming en het ontbreken van algemeen kiesrecht-
Nederland kende in de negentiende eeuw alleen kiesrecht voor ingezetenen
die meer dan een bepaalde som belasting betaalden en dus minstens een
bepaald inkomen genoten: het zogenaamde censuskiesrecht-, dienden de
arbeiders zich in deze sociale constructie te schikken.

Op partij-politiek en ideologisch niveau bestonden er weinig aarzelingen
ten aanzien van deze economisch-liberale ordening. Er bestond in rege-
ringskringen overeenstemming ten aanzien van de inrichting van de sa-
menleving. Liberalen en christelijke politici waren er van overtuigd, dat
de sociaal-economische structuur van de afwezige overheid zou bijdragen
tot de realisatie van de *perfecte' arbeidsmarkt. De zich afzijdig houdende
overheid paste niet alleen in de denkbeelden van de liberalen, ook de
christelijke politici konden zich met dit denkbeeld verenigen, daar hun
ker het bestaan van een belangentegenstelling tussen kapitaal en arbeid
ontkent; de idee van een organische eenheid. Alleen de machteloze socia-
listische politici tekenden protest aan.

De praktijk bleek als zo vaak weerbarstiger dan de theorie. De syntheti-
sering van economische rationaliteitseisen en eisen van bestaanszekerheid
zoals door de klassieke economen geformuleerd, heeft op vrijwel geen
enkel gebied van het sociaal-economisch leven zulke funeste gevolgen
gehad als op dat van de arbeidsmarkt. Allereerst bleek er een duidelijke
fout in de theorie van Smith zelf te zitten. Het prijsmechanisme bleek
namelijk niet in staat onder alle omstandigheden iedereen van werk te
voorzien. Zelfs een aanzienlijke verlaging van de lonen kon niet bewerk-
stelligen dat de vraag naar arbeid voldoende toenam, zoals Smith had
aangenomen. Daarnaast mocht naar de mening van de klassieken verwacht
worden, dat, gezien de rechtens geldende gelijkheid en de natuurlijke
gelijkwaardigheid van mensen, ook optimale arbeidsmarktprestaties in
sociaal opzicht bereikt zouden worden. De onjuiste, maar nog niet bewust
geworden vooronderstelling daarbij was dat een ieder ook gelijke kracht
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zou bezitten om zich in vrijheid te ontplooien. Men meende dat als de
mensen nu maar gelijke rechten hadden, de natuurlijke gelijkheid zo ver
ging dat een ieder met gepaste inspanning gelijke doeleinden kon berei-
ken. Elke krantejongen kon miljonair worden. De 'perfecte' arbeidsmarkt
bleek echter slechts in theorie te bestaan:

'Elke krantejongen kon miljonair worden. Maar de werkelijkheid was
dat de meeste krantejongens krantejongens bleven en dat het slechts
een enkeling gelukte uit de massa op te stijgen tot een staat van
grotere rijkdom. Men had de vrijheid om rijk te worden, maar rond
het midden van de negentiende eeuw werd duidelijk dat in de industri-
ele maatschappij verankerde wetmatigheden verhinderden dat de grote
massa deel had aan de door de industriele produktie stijgende wel-
vaart' (Weyel 1973:27).

De flexibele arbeidsmarkt leidde tot onaanvaardbare sociale verhoudingen.
De welvaart steeg door de massale produktie, maar het grote probleem
werd de scheefgroeiende distributie, de ongelijke verdeling van die wet-
vaart. De industriele produktie vergrootte eerder de tegenstellingen tussen
arm en rijk dan dat zij deze verkleinde. De industrie zoog arbeidskrach-
ten aan uit het platteland, hoopte hen op in goedkope en dus slecht ge-
bouwde arbeidersbuurten, die snel verkrotten. Niemand bekommerde zich
om de daarmee samenhangende ernstige verslechtering van de levensom-
standigheden. Doordat de industrie de arbeider benutte waar en wanneer
het uitkwam -het ontbreken van een wettelijke regeling van de arbeidstijd
en van veiligheidwetgeving- en het loon onvoldoende was om tegenslag op
te vangen, verpauperden de werknemers ondanks de rechten die de nieuwe
tijd had gebracht. Zonder werkelijke sociale onderbouw werkten de rech-
ten van vrijheid en eigendom alleen ten gunste van hen die reeds bezit
hadden, de werkgevers. Zij die afhankelijk waren van de arbeid en hun
handen, verkommerden zodra hun gezondheid faalde of werkloosheid hen
de mogelijheid in hun onderhoud te voorzien ontnam. Een sociaal hulpver-
leningssysteen ontbrak voor deze tijd, slechts filantropie verlichtte het
allerergste. Ook voor het negentiende eeuwse Nederland gold dat bij lang-
durige en massale werkloosheid bedeling en liefdadigheid uitkomst moesten
brengen. Hoe ver deze kerkelijke armenzorg overigens van de arbeiders
afstond, blijkt wel uit wat de predikant J. Hasebroek schrijft in zijn
opstel 'De Zeeuwse Arbeider' (1841):

'Onze arbeider althans leidt zijn eentonig en onafgewisseld leven met
onveranderde tevredenheid. Schoon wij hem niet kunnen aanzien zon-
der een onwillekeurig gevoel van medelijden over zijn zwaren arbeid
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en armoedig bestaan in ons te voelen opkomen, verzeker ik U, dat hij
ons daarvoor niet bedanken, maar van al ons beklag niets begrijpen
zou. En waarlijk er is geen reden toe. De man heeft alles wat hij
wenscht. Zijn klok staat aan de hemel: hij gaat met de zon te werk en
te bed. Zijn tanden zijn hard genoeg voor het hardste roggebrood, en
zijn vochten weten niets van het schadelijke van een onmatig gebruik
van spek. Zijn harde matras schijnt met slaapbollen gevuld. Hij heeft
alle dagen een lekker gastmaal: aardappelen door zijn eigen hand ge-
teeld, met een heerlijke saus overgoten, die honger heet en een groot
feest rust na de arbeid' (in: Harmsen/Reinalda 1975:32).

De overheid onthield zich, geheel overeenkomstig de klassieke ideologie,
ten ene mate van ingrepen in de arbeidsverhoudingen. Herhaaldelijk werd
op  de overheid aandrang uitgeoefend de onhoudbare situatie met wettelij-
ke maatregelen tegemoet te treden. Het categorisch antwoord van het
(derde) kabinet Thorbecke paste geheel in de heersende economische
theorie: 'Zolang niet beslist is, of de sociale kracht in staat zij te voor-
zien, mag de wetgever niet opkomen voor een taak, die eigenlijk niet de
zijne is'. In het negentiende-eeuwse vacuOm van rechtsbemoeienis met de
arbeidsverhoudingen leidde dit tot een exploitatie van de menselijke ar-
beidskracht. Wantoestanden waren meer regel dan uitzondering:

'De mechanisering vervreemdt de arbeider van de hem verlangde ar-
beidsverrichting, de industrialisatie vervreemdt hem van het arbeids-
en het woonmilieu, de kapitalistische exploitatie vervreemdt hem van
elk persoonlijk bezit en van elke zekerheid om zich in de maatschappij
te kunnen handhaven. Waar arbeidsrecht ontbrak, moest de arbeidende
mens wel 'het zijne' gaan missen. Mechanisering, industrialisering,
kapitalisering, zij hadden als de Schikgodinnen het lot der negentiende
eeuwse arbeiders in handen genomen, en gaven hen over aan de sla-
vernij in dienst der techniek, de *Vermassung' in de industriecentra,
en de uitbuiting door het kapitaal' (Van Der Ven 1981:270).

De negentiende eeuwse arbeidsmarkt kon dan ook in geen enkel opzicht
aan de gestelde optimaliteitsverwachtingen beantwoorden. De verklaring
voor de sociaal-economische wanprestaties is gelegen in het feit dat on-
derhavige periode wordt gekenmerkt door een eenzijdige benadrukking
van het principe van de economische rationaliteit. Het economiS€Re rati6-
r-pliteitsprincipe dicteerde denken en doen op de arbeidsmarkt. Op een
dergelijke arbeidsmarkt worden werknemers behandeld als een tweede-
rangs produktiefactor; ze kunnen naar believen in- en uitgeschakeld wor-
den, de beloning wordt door de werkgevers eenzijdig vastgesteld en voor
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de werklozen ontbreekt een van overheidswege aangebrachte vloer ter
voor iening in het levensoo.derhoud. De arbeidsmarkt en de ar idsmarkt-
prestaties uit onderhavige periode stemmen volstrekt niet overeen met de
*perfecte' arbeidsmarkt. Het klassieke antwoord op de 'hoe'-vraag getuigt
op economisch als wel op sociaal gebied van zijn insufficientie. De be-
staansonzekerheid uitte zich in velerlei vormen:

-  ilie yorm van dramatisqh lage inkomens en inkomensonzekerheid:
*Waren wij niet in staat het werkelijke loon der arbeiders te bereke-
nen, langs andere weg kunnen wij tot de conclusie komen, dat de
negentiende-eeuwse lonen in het algemeen bedroevend laag waren. De
arbeider verdient te weinig om te leven en te veel om te sterven'
(Brugmans 1970:138);  het loonbeeld was zeer bont, maar het oordeel
over de toestand van de arbeiders is dit niet. Roggebrood, aardappelen,
boekweit en meelpap waren het voornaamste volksvoedsel; tarwebrood
was luxe en hetzelfde gold voor ..drinkwater. Voor een radicale ge-
dachte als een verplicht minimumloon was de tijd nog lang niet rijp
(Brugmans 1976:62);

-  in de vorm van werkloosheid:
'Op de laagste sport van de maatschappelijke ladder stonden zij, die
permanent geen werk konden vinden en dus, voor zover de armbestu-
ren en diaconie8n niet hielpen, door bedelarij en landloperij aan de
schamele kost kwamen. Hoe groot het getal der werklozen op verschil-
lende tijdstippen is geweest, laat zich zelfs niet bij benadering vast-
stellen. Wet kan worden geconstateerd, dat het aantal bedelaars en
landlopers groot is geweest' (Brugmans 1976:194;   zie ook Brugmans
1970:153; Harmsen/Reinalda 1975:30);

-  in de vorm van tijdonzekerheid:
'Ean ding kunnen wijmet ontwijfelbare duidelijkheid stellen: dat de
arbeidsduur voor de arbeiders (waaronder ook kinderen en vrouwen)
veelal   zeer   lang   was   en dat zelfs werkdagen   van   16   en   meer   uur   niet
tot de zeldzaamheden behoorden' (Brugmans 1970:109);

-  in de vorm van schri jnende arbeids- en leefomst#ndighedeltz_
'De physieke toestand der arbeidende bevolking werd ongunstig bein-
vloed door de omgeving, waarin zij moesten werken en wonen. Van
woningbouw voor arbeiders was er geen sprake; deze bevolkingsgroep
moest zich behelpen met percelen, die door beter gesitueerden waren
uitgewoond. Aangezien voorts de overheidsbemoeiing met fabrieken en
werkplaatsen zich beperkte tot toezicht op stroomtoestellen en voor-
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koming van hinder aan omwonenden, liet de hygiene en de veiligheid
tijdens het arbeidsproces alles te wensen over' (Brugmans 1976:192).

De negentiende eeuwse arbeidsmarkt vormt het klassieke voorbeeld van
een situatie van aanpassing, van een vorm van institutionalisering die wij
eerder ook typeerden als een situatie van 'flexibilisering zonder sturing'.
De economische rationaliteit werd zo gemaximaliseerd dat de bestaans-
zekerheid van grote groepen werknemers en van niet-actieven op het spel
kwam te staan. Het negeren van de eisen van bestaanszekerheid had niet
alleen een negatieve uitwerking op de economische efficiency -economi-
sche crises waren in deze periode meer regel dan uitzondering (1815-1818,
1825, 1847, 1857, 1861 (Brugmans 1932; 1950))-, ook de klassieke leerstel-
ling zelf kwam geleidelijk meer en meer onder vuur te liggen.

9.2 De periode 1870-1940: De klassieken, het interventionisme en de
flexibele arbeidsmarkt

Na _1870  werd het steeds duidelijker  dat de orthodoxe klassieke theorie
h ar greep op het denken over de 'perfecte' arbeidsmarkt begon te verlie-
zen. De uitspraken en voorspellingen van de klassieke theorie pasten
steeds minder op de werkelijkheid. De miserabele sociale omstandigheden
in combinatie met de stagnatie in de economie in de jaren tachtig van de
19de eeuw en het in strijd met de theorie voorkomen van langdurige en
massale werkloosheid, vormden de aanleiding tot een herformulering van
het antwoord op de vraag hoe de 'perfecte' arbeidsmarkt kan worden
gerealiseerd. Het standpunt van de laissez-faire economen verliest in deze
periode veel aanhangers:

*Ten gevolge van het principe van zelfverantwoordelijkheid en zelfred-
zaamheid ontstonden toestanden, die de harmonische samenleving ver-
stoorden en een dusdanig maatschappelijk gevaar opleverden dat de
tussenkomst van den Staat bij de bescherming der zwakken niet kon
worden gemist' (Brugmans 1976:403).

De algemene erkenning dat de gemeenschap verantwoordelijkheid draagt
voor het bestaan van het individu, betekende een praktische amendering
van de economische denkbeelden van de klassieken. Niet alleen de chris-
telijke politici gingen overstag -de christelijke politici zagen in dat de
omstandigheden op de arbeidsmarkt in flagrante tegenspraak waren met
de evangelische boodschap-, ook de liberalen maakten een opening voor
overheidsingrijpen. De Beus typeert deze nieuwe denkhouding van de
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liberalen als  katheder-liberalisme' (1984:100): (1) men was het erover eens
dat, naast het vrijheidsbeginsel, ook de beginselen sociale rechtvaardig-
heid en dynamische effici8ntie een zelfstandige betekenis hebben met
betrekking tot respectievelijk de bevordering van gelijke ontwikkelings-
voorwaarden voor de individuen, hetgeen onder meer een afwijzing van
het extreem laag bestaansminimum en van een extreem ongelijke inko-
mensverdeling inhield, en de benutting van productiefactoren alsmede de
bloei van de volkshuishouding. De toepassing van overheidsdwang kon nu
ook op andere gronden dan die van handhaving van de rechtsorde worden
gemotiveerd; (2) men was het erover eens dat neutralisme niet inhoudt
dat de liberate overheid geheel onverschillig staat tegenover het lot van
de ingezetenen: inzake de sociale kwestie dienen humane politici te be-
grijpen dat de bestaanszekerheid meer elementen bevat dan alleen de
vrijheidsrechten.

Daarmee viel in onderhavige periode het denken over de maatschappij niet
meer geheel samen met denken in termen van de economische theorie.
Nentjes hierover

'Sociale en economische hervormingen in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw werden niet gedragen door een strakke economische
conceptie van de maatschappij. In het algemeen prevaleerden de soci-
aal-ethische argumenten boven het economisch argument. Terwille van
de sociale rechtvaardigheid werd het marktsysteem in beperkte mate
doorbroken. De economische argumenten hadden hun grote maatschap-
pelijk gezag verloren. Zij werden niet weerlegd, maar in de praktijk
gewoon genegeerd. Het conflict tussen sociale verantwoordelijkheid en
economische wetmatigheid werd thans beslecht in het voordeel van de
maatschappelijke overwegingen' (1977:41).

Toch is deze uitpraak niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid. Niet
alle economische argumenten verloren hun maatschappelijk gezag, maar
louter en alleen de argumenten van de klassieken. De ene economische-
liberate theorie vervangt als het ware de andere. Christelijke en liberate
politici konden zich beroepen op een nieuwe economische theorie: het
interventionisme, een stroming die theoretisch meer ruimte bood aan
overheidsingrijpen op de arbeidsmarkt, echter het onomstotelijk geloof in
de evenwichtswerking van het prijsvormingsmechanisme handhaafde. Het
interventionisme, dat zich gedwongen door de omstandigheden op de ar-
beidsmarkt had losgemaakt uit het oudere klassieke denken, plaatst eco-
nomische gemeenschapsverantwoordelijkheid naast economische zelfverant-
woordelijkheid.
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*Het interventionisme is een stroming op wetenschappelijk en maat-
schappelijk-politiek gebied, die correctie -niet minder, maar ook niet
meer- wil aanbrengen in het economische denken van de oudere Klas-
sieken en het economisch handelen van de strijders voor vrijheid in
het economische leven' (Van Den Brink 1984:114).

Op wetenschappelijk gebied is John Stuart Mill (1806-1873) de grondlegger
van het interventionisme. Zijn werk 'Principles of political economy'
vormt een voortzetting en uitwerking van het denken van de grote klas-
sieke economen op het gebied van de produktie. Mill onderschrijft de
klassieke visie dat ten aanzien van de produktie strenge economische
wetten gelden. Echter, zo constateert Mill, in tegenstelling tot de produk-
tie wordt de verdeling geregeld door de maatschappelijke instellingen,
zoals het privaatrecht, het erfrecht en de belastingen. De verdeling kan
dus gewijzigd en verbeterd worden door deze instellingen te veranderen.
De inkomensverdeling dient door ingrijpen in het vrije spel der maat-
schappelijke krachten bewust te worden gereguleerd. Hij is op grond
daarvan voorstander van het zich aaneensluiten van de arbeiders en be-
pleit sociale wetgeving. De beleidsaanbevelingen van het tot de econo-
misch-liberate theorie behorende interventionisme werden de *nieuwe'
wegwijzers richting de 'perfecte' arbeidsmarkt: de overheid gaat zich
actiever met de arbeidsmarkt bemoeien en de arbeidsverhoudingen onder-
gaan dientengevolge grote veranderingen.

9.2.1  Overheid en arbeldsmarkt: de arbeidswetgeving

Aan   het  eind   van   de   19de   eeuw   rees   meer   en meer verzet tegen  de   ar-
moede en de rechteloosheid van de arbeiders in de bedrijven. Een ingrij-
pend klassenconflict leek zich aan te kondigen. Nog vOOr dit klassencon-
flict zich goed en weI manifesteert, worden echter al pogingen onderno-
men om het te bezweren. Politici en werkgevers raakten overtuigd van de
noodzaak de arbeiders te beschermen tegen de uitwassen van het kapita-
lisme, uitwassen welke het gevolg waren van de eenzijdige benadrukking
van het economisch rationalisme. Eigenbelang als ook oprechte sociale
bewogenheid leidden tot deze veranderde houding.

*Hoe moeten wij de ontwikkelingstendens van het arbeidsrecht verkla-
ren? Het arbeidsrecht heeft zich humanistisch, beter humaniserend
ontwikkeld. Met dit recht heeft men bewezen de mens in de arbeids-
verhouding te hebben herontdekt en hem in de menigvuldigheid der
belangen, te willen gerieven. Er lopen twee rode draden door ons
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gehele arbeidsrecht heen, waarlangs men de ontwikkeling ervan in zijn
motieven kan volgen. De eerste is die van de arbeidsbescherming,
welke dus de rechtsmaatregelen ingeeft op deze grond, dat anders de

belangen van de arbeidende mens zelf in het gedrang zouden komen.
De tweede is die van de arbeidsmarkt, welke vooral beoogt het pro-
duktie-apparaat, voorzover van de menselijke arbeidskracht afhankelijk,

veilig te stellen. Een nauwkeurige analyse van de parlementaire ge-
schiedenis van ons arbeidsrecht, zou ongetwijfeld de beide rode draden
uit beide soorten motievenvezels gesponnen doen zien' (Van der Ven
1981:274).

Een soortgelijke verklaring draagt Brugmans aan. Hij plaatst de twee
centrale motieven die hebben geleid tot overheidsbemoeienis met de ar-
beidsmarkt tegenover elkaar:

'De arbeiders zijn onze natuurgenoten, en de honingbijen in de maat-
schappij die de honing vergaren'; 'geen rentenier zou de coupons van
zijn effecten betaald krijgen, als niet duizenden werklieden onophoude-

lijk bezig waren, om door het scheppen van rijkdom in de interesten
van de staatsschulden te voorzien' (1970:206).

De gedachten van de politici uit de jaren tachtig van de 19de eeuw gin-
gen in de eerste plaats uit naar het verlenen van golitieke rechten aan
de arbeiders. In 1918 wordt het algemeen kiesrecht ingevoerd. Het zich
actief inzetten voor de oplossing van de sociale kwestie -een taakstelling
welke men aanvankelijk had toevertrouwd aan de markt-, leidde ertoe dat
daarnaast ook allerlei sociale rechten -arbeidswetgeving- werden geintro-
duceerd. Sociale maatr6gelen en hervormingen werden afgekondigd, ener-

zijds vanuit oprechte sociale gevoelens, anderzijds om het kapitalisme als
stelsel te beschermen, om initiatieven vanuit de socialistische beweging,

die ook in ons land tegelijkertijd met het kapitalisme doorgebroken was,
de wind uit de zeilen te nemen. De angst voor revolutie en bolsjewisme
bevorderde de neiging bij ondernemers tot het doen van soms vergaande
concessies. Hoewel het revolutionair potentieel in Nederland ten ene male
ontbrak, gaf Troelstra's poging, versterkt door de revolutionaire golf in
Duitsland in die dagen, aanleiding tot een paniekreactie bij de burgerij.

Dat schiep een klimaat waarin de inmiddels in Nederland in kracht ge-
groeide arbeidersbeweging een aantal concessies op sociaal gebied van de
 bibber-bourgeosie' (Somers 1985:90) kon afdwingen.
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De arbeidswetgeving doet zijn intrede. Met de vele sociale en politiek
hervormingen welke in onderhavige periode werden genomen, werden in
feite de kiemen gelegd voor het ontstaan van de verzorgingsstaat van na
de Tweede Wereldoorlog. Kalma beschouwt deze historische periode dan
ook als 'een eerste fase van de verzorgingsstaat' (1986:3); De Beus
spreekt   van een 'opmaat'    tot   de    bouw    van de verzorgingsstaat   na    1945
(1984:104).

Allereerst kwam er een einde aan het coalitie-verbod. Het verbod zich te
organiseren  was  tot het laatst  toe  geen dode letter geweest.  In  1872  werd
het coalitie-verbod ingetrokken. Voortaan waren vakorganisaties wettelijk
toegestaan. De eerste aanzet tot sociaal bestuur vond plaats op het niveau
van de arbeidsomstandigheden, het arbeidsbeschermingsrecht. Op initiatief
van het kamerlid Van Houten kwam in _1874 de wet op de kinderarbeid tot
stand: het Kinderwetje van Houten. Deze wet verbood kinderarbeid bene-
den 12 jaar in fabrieken en werkplaatsen. In het boerenbedrijf en in de
huishouding was de kinderarbeid aan geen enkele beperking onderworpen.
Hoe gebrekkig deze eerste wet op de beperking van de kinderarbeid ook
was, de principiele betekenis ervan was groot:

'Het was een overwinning van het beginsel dat de overheid tot taak
had de economisch zwakken in het produktieproces te beschermen; het
ingrijpen van de overheid dient te worden beschouwd als een nederiaag
van het liberale beginsel dat alles overgelaten dient te worden aan het
vrije spel der vrije krachten in het economisch leven. Wat hier zege-
viert  is het beginsel  van de arbeidersbeweging (Somers 1985:66).

Het arbeidsbeschermingsrecht werd in onderhavige periode verder uitge-
bouwd. De Arbeidswet  uit 1889 bracht een belangrijke uitbreiding  van
het  kinderwetje  van   1874. Het verbod van arbeid door kinderen beneden
12 jaar werd gehandhaafd; de arbeidsduur van jeugdige personen in de
leeftijd   van   12   tot   15 jaar onderging een beperking -niet langer  dan   11
uur per dag-, evenals de vrouwenarbeid -voor vrouwen gingen dezelfde
werktijden als voor de jeugdige personen gelden. Voor de vrouwen kwam
daar de eventuele bevalling als een bijzondere omstandigheid bij: binnen
vier weken daarna  was haar arbeid verboden,  in  1919  werd die termijn  8
weken. Er wordt hiermee een begin gemaakt met de wettelijke afbakening
van de arbeidstijd. De tijd was nog niet rijp om de arbeidstijd van vol-
wassen mannen aan een beperking te onderwerpen. Een dergelijke ingreep
werd voorhands slechts toegepast op bepaalde bedrijfstakken waar de
omstandigheden bijzonder ongunstig waren (de Mijnwet   uit   1906   en   de
Steenhouwerswet uit 1911). De arbeidswet 1919 vormde  de  eerste  wettelij -
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ke erkenning van de niet-economische rollen die de werknemers hebben te

vervullen, van hun recht op vrije tijd. Voor alle arbeiders werd de ar-
beidstijd aan een maximum van 8 uur per dag gebonden.

In onderhavige periode werd niet alleen het arbeidsbeschermingsrecht
verder uitgebouwd, ook vond het beschermingsbeginsel toepassing buiten
het werkmilieu, doordat ook de positie van de arbeider buiten zijn arbeid
op  de  voorgrond  kwam te staan: de sociale zekerheidswetgeving. Alhoewel
er  reeds  voor   1870 een veelheid  aan verzekeringen bestond -de glasverze-
kering, de spaarverzekering, de hypotheekverzekering-, dienden al die
verzekeringen de belangen van het zakenleven of van de meer gegoede

particulieren; de arbeidende klasse stond er geheel buiten. De risico's die

bij deze klasse voor verzekering in aanmerking kwamen waren andere:

ziekte, werkloosheid, invaliditeit en ouderdom. Het was van de arbeidsbe-

schermingsproblematiek uit dat er aarzelend stappen werden genomen in
de richting van een sociale zekerheidswetgeving. Via de bescherming van
de arbeider tegen ongevallen in het bedrijf -de Veiligheidswet 1895-,
kwam men op de verzekering tegen ongeval. De oudste sociale verzeke-

ringswet in Nederland is de Ongevallenwet van 1901 geweest, die de
werknemers in een groot aantal ondernemingen verplicht verzekerde tegen

de geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen. De premies werden opge-
bracht door de betrokken ondernemingen; de arbeiders ontvingen na een
bedrijfsongeval, behalve kosteloze geneeskundige behandeling, een onge-
vallenrente tot maximaal 70% van het loon. Met de administratie werd een

overheidsorgaan belast, de Rijksverzekeringsbank. In de Eerste Kamer rees
verzet tegen het, wat werd genoemd, volstrekte 'staatsmonopolie' welke
deze regeling kenmerkte. De mogelijkheid werd dan ook geopend de uit-
voering van deze wet over te dragen aan het georganiseerde bedrijfsleven,
de bedrijfsverenigingen. Deze gedachte van decentralisatie of gespreide
verantwoordelijkheid -het betrekken van de belangengroeperingen bij de
uitvoering van de sociale verzekeringswetten-, gaat de invulling van hier-
opvolgende sociale verzekeringswetten, met name die van na 1945, na-
drukkelijk bepalen. De Illvgliditeitswet uit 1913 en de Ziektewet uit 1930
getuigen reeds van deze ontwikkeling.

Naast het ontstaan van het arbeidsbeschermingsrecht en het sociale ver-
zekeringsrecht bracht onderhavige periode nog een derde belangrijke
groep van regelingen voort het arbeidsvoorwaardenrecht of loonvormings-
recht. VOOr het begin van de twintigste eeuw was er in Nederland feite-

lijk geen sprake van een stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen. Werd
tot 1872, gezien het verbod op coalitievorming, de arbeidsvoorwaardenvor-
ming op individueel niveau bepaald, deze situatie hield ook nog geruime
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tijd na opheffing van het coalitieverbod aan, daar de sociaal-economische
belangengroeperingen nog geen sterk organisatorisch, functioneel veran-
kerde structuur kenden; organisatie bleek   tijd te vergen. Echter   na   1900
nam het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten snel toe. De overheid
zag zich mede daardoor gedwongen om in wettelijk opzicht het een en
ander te regelen ten aanzien van die c.a.0.'s.

De eerste wettelijke maatregel die de overheid treft is de Wet op het
Arbeidscontract uit 1907. Formeel niets anders dan een wijziging van de
66staande regeling ten aanzien van de c.a.0.'s zoals die was neergelegd in
het Burgerlijk Wetboek, bracht deze wet een belangrijke versteviging van
de rechtspositie der arbeiders teweeg. De summiere bepalingen die het
B.W. kende, waren sterk verouderd en eenzijdig; zo stond er zelfs ge-
schreven, dat bij geschillen over den duur van het contract of over de
loonshoogte de meester op zijn woord werd geloofd. De nieuwe regeling
ruimde velerlei misstanden op. Het instituut der Collectieve Arbeidsover-
eenkomst verkreeg een wettelijke status. De kern van de regeling was,
dat in geval van een beding tussen werkgever en werknemer, strijdig met
een cao, dat beding nietig kon worden verklaard, op een daartoe strek-
kende vordering van elke partij bij die overeenkomst. Het artikel maakte
een met een cao strijdig beding in de individuele arbeidsovereenkomst
vernietigbaar. Echter, zolang de rechter geen vernietiging had uitgespro-
ken, bleef het beding rechtsgeldig. De wet op het arbeidscontract was dan
ook zeker niet zaligmakend: (1) ongeorganiseerdheid was een ontbindende
voorwaarde voor de prevalentie van een collectief boven een individuele
arbeidscontract; in geval van ongeorganiseerdheid bij een der partijen
betrokken bij de individuele arbeidsovereenkomst waren afwijkende bedin-
gen steeds volkomen rechtsgeldig; (2) vernietiging bestond niet van
rechtswege maar moest worden aangevraagd; (3) de vernieting gold slechts
voor de toekomst en niet voor de individuele arbeidsovereenkomsten die
voor de cao waren afgesloten: het principe van  retro-activiteit'; (4) van
een collectief contract dat dwingend aanvult hetgeen partijen bij de indi-
viduele arbeidsovereenkomst ongeregeld hebben gelaten was nog geen
sprake. Hoe onvolkomen deze bepaling ook was, het was een wettelijk
begin de grote ondernemingsvrijheid inzake de arbeidsvoorwaarden in te
perken.

Deze regeling bleek weldra onvoldoende. Na een aarzelend begin namen,
ondanks de summiere regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst,
cao's een hoge vlucht. Met de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst
uit 1927 gaat de wetgever zich uitdrukkelijk bemoeien met de verhouding
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, echter zonder dat er spra-
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ke was van een overheid die over de bevoegdheid beschikte om zich met
de totstandkoming en inhoud van die overeenkomst te bemoeien. De Wet
op de CAO betekende een hele verbetering, alhoewel het nog geen rege-
ling was die de cao tot collectieve regeling van de gehele bedrijfstak
maakt. De werkingssfeer, en dus ook in grote mate de naleving van de
cao, bleef beperkt tot de georganiseerde werkgevers en werknemers. Voor
gebonden werkgevers en werknemers echter had de cao een volstrekt
normerende werking. Een beding in de individuele arbeidsovereenkomst
strijdig met een cao werd nietig verklaard; de nietigheid bestaat nu van
rechtswege. De nietigheid heeft ook terugwerkende kracht; zij geldt ook
voor de arbeidsovereenkomsten die voor de totstandkoming van de cao
waren afgesloten. Ten slotte bepaalde de Wet op de CAO dat indien be-
paalde onderwerpen in de cao wel, maar in de arbeidsovereenkomst niet
geregeld zijn, de desbetreffende cao-bepalingen gelden. De individuele
arbeidsovereenkomst werd daarmee geheel *gefatsoeneerd en gemodelleerd
naar de normen van de cao' (Fase 1980:18).

Hat grote nadeel van de Wet op de CAO bleef het feit dat de normerende
werking zich beperkte tot gebonden werkgevers en werknemers. Dit her-
bergde het gevaar in zich dat de niet-gebonden werkgever tegen lagere
loonkosten kon produceren en zo de werkgelegenheid bij de gebonden
werkgever negatief beinvloedt; het gevaar van de outsiders. Pogingen om
reeds  in  1927 dit gevaar te neutraliseren  door de overheid de mogelijkheid
te geven cao's verbindend te verklaren voor de gehele bedrijfstak -hierop
werd vooral door de vakbeweging aangedrongen-, faalden ten gevolge  van
tegenstand van vele werkgevers. Aanvankelijk kwam de vakbeweging op
voor het zogenaamde verplichte lidmaatschap *closed shop'-, teneinde de
nakoming der cao's af te dwingen. Door het verplichte lidmaatschap kan
men immers voorkomen, dat ongeorganiseerde werknemers met ongunstiger
arbeidsvoorwaarden dan de cao genoegen nemen, waardoor de collectieve
arbeidsovereenkomst zijn zin verliest. De Nederlandse wetgever was dit
verplichte lidmaatschap niet welgezind:

*Afgezien van de feitelijke dwang (de ongeorganiseerde wordt zo onge-
veer burgerlijk dood verklaard) die hiermee verbonden is, geldt dat
ons stelsel van levensbeschouwelijke organisaties zich niet goed ver-
draagt  met het verplichte lidmaatschap' (Albeda/Dercksen 1985:4).

De vakbeweging moest  in 1927 genoegen nemen met opneming in de  wet
van de voor haar uit het oogpunt van ledenbinding wellicht nadelige
bepaling, die een werkgever die al aan een cao gebonden was, verplichtte
deze voor al zijn werknemers, at dan niet bij een vakbond aangesloten, te
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laten gelden. Had de arbeidersbeweging al sinds het begin van de eeuw
aangedrongen op algemeen-verbindend-verklaring van cao-afspraken, met
name   in de crisisjaren   -1930- 1936-   werd die behoefte ontzettend groot.
Bedrijven die buiten het cao-bereik bleven konden als gevolg van de
massale werkloosheid veel makkelijker loonsverlagingen doorvoeren. Ze
waren met andere woorden in staat hun machtspositie optimaal te benut-
ten. Vele werkgevers verzetten zich dan ook, gezien de uit machtsoogpunt
'gunstige' conjuncturele situatie, tegen een algemeen-verbindend-verkla-
ring. Pas toen de crisis voor een flink deel voorbij was en de conjunctu-
rele belangen van de ondernemers zich er niet langer meer zo tegen
verzetten, gaven de werkgevers het groene licht voor een algemeen ver-
bindend verklaring van cao-bepalingen. Sterker nog, het was nu tevens in
het belang van de werkgevers zelf dat tot algemeen-verbindend-verklaring
werd overgegaan aangezien de economische crisis welke werd bestreden
met loonsverlagingen en bezuinigingen -Colijn-, had geleid tot vraaguitval
en derhalve overcapaciteit.

De werkgevers trachtten die overcapaciteit in eerste instantie in eigen
gelederen op te lossen. Vele ondernemers gingen zich aansluiten in kartel-
regelingen. Men besefte dat bij een stokkende afzet ten gevolge van een
te groot geworden produktiecapaciteit in verhouding tot de koopkrachtige
vraag, ongebreidelde concurrentie tot ruineuze gevolgen voor vele be-
drijfstakken zou leiden. Nu was in deze situatie van permanente overcapa-
citeit de bereidheid om zich ter wille van een groter geheel beperkingen
op te leggen, niet bij iedere ondernemer aanwezig. Ook op dit niveau
diende zich aldus het gevaar van de outsiders aan. Om dit gevaar tegen
te gaan drongen de werkgevers aan op een wet, die het de overheid mo-
gelijk zou maken, ondernemersovereenkomsten verbindend te verklaren
ook voor die bedrijven binnen een bedrijfstak die de overeenkomst niet
hadden getekend. In 1935 kwam een dergelijke wet: de ondernernersover-

eenkomstenwet. Deze stap had belangrijke gevolgen voor de verbindend-
verklaring van cao's. Nu zij de verbindendverklaring wel ten eigen bate
hadden bewerkstelligd, konden de werkgevers zich niet meer met overtui-
ging verzetten tegen de verbindendverklaring van cao's. Bovendien zagen
zij in dat de verbindendverklaring van cao's nog een extra dam kon op-
werpen tegen oneerlijke concurrentie en ook als middel tot koopkracht-
handhaving (Van Peijpe 1985:232; Fernhout 1980:134).

In 1937 kwam dan ook de Wet op het algemeen verbindend en onverbin-
dend   verklaren   van   collectieve   arbeidsovereenkomsten   tot  stand   (WAVY-
OVV). De bemoeienis van de overheid met het collectief overleg dateert
vanaf deze wet. Op grond van deze wet heeft de minister van Sociale
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Zaken de bevoegdheid om op verzoek van een of meer partijen, bepalin-
gen van een cao die naar zijn oordeel reeds gelden voor de meerderheid
van de in die bedrijfstak werkzame personen, verbindend te verklaren
voor alle werkgevers en werknemers in die bedrijfstak. De overheid heeft
hiervoor een aantal goede redenen:

'Waarom, zo kunnen wij ons afvragen, ondersteunt de overheid het
cao-systeem, dat toch bedoeld is om te gelden tussen werkgevers en
werknemers in de private sector? Allereerst is de cao een instrument
van de vrede. Het beslecht de strijd die aanbieders en vragers van
arbeid op de markt met elkaar voeren. Het contract brengt derhaive
sociale rust en vervult aldus een belangrijke rol in de maatschappij.
De overheid als behartiger van het algemeen belang pleegt de arbeids-
rust in positieve zin te benaderen. Bovendien is de cao een instrument
dat ordent en programmeert. Werkgevers en werknemers weten waaraan
zij wat de beloning van de arbeid betreft aan toe zijn' (Rood
1985:164).

De vaststelling van de arbeidsovereenkomsten blijft een zaak van de
werkgevers- en werknemersorganisaties zelf. De overheid heeft op de
inhoud van dergelijke overeenkomsten geen zelfstandige invloed. Het enige
dat zij kan doen is de partijafspraak een algemene gelding geven. Met
de bevoegdheid tot a.v.v. kreeg de overheid een eerste sturingsinstrument
inzake de loonpolitiek in handen. Middels het instrument van de a.v.v.
geeft de overheid aan de afspraken van werkgevers- en werknemersorga-
nisaties een ruimere werkingssfeer dan zij zelf in staat waren daaraan te
geven (Rood 1985:163). Het uitgangspunt blijft echter. loonvorming in
handen van het georganiseerde bedrijfsleven. Aan de inhoud van de af-
spraken tussen werkgevers en werknemersorganisaties kan de overheid
niets veranderen. Hierdoor heeft de overheid wel een indirecte invioed op
de inhoud van de cao-afspraken verkregen; door de mogelijkheid van een
weigering van verbindend-verklaring, kunnen de cao-partijen tot de con-
clusie komen dat het beter is om cao-bepalingen met een iets minder
gunstige inhoud aan te gaan, die weI algemeen verbindend worden ver-
klaard. De overheid beschikt op grond van de WAVV-OVV echter ook
over een directe beinvloedingsmogelijkheid. Deze directe beinvloedings-
mogelijkheid biedt de bevoegdheid tot onverbindend verklaring (o.v.v.). De
bevoegdheid tot o.v.v. kent de minister van Sociale Zaken de bevoegdheid
toe de resultaten van het collectief overleg te doorkruisen. Art.8 WAVV-
OVV geeft hem namelijk de bevoegdheid bepalingen van een cao onverbin-
dend te verklaren 'indien het algemeen belang zulks eist'. Blijft bij een
weigering van de verbindendverklaring de cao ongemoeid -de cao mag
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ondanks de onthouding van verbindendverklaring gewoon worden toege-
past-, deze bevoegdheid gaat veel verder. De cao-groepen kunnen namelijk
al zo groot zijn dat een algemeen verbindend verklaring louter een for-
malistisch karakter heeft; de werkgevers en de werknemers kunnen een
gesloten groep vormen, hetgeen inhoudt, dat de cao nagenoeg de hele
bedrijfstak omspant, zodat van eventuele outsiders geen matigende invloed
te verwachten is. Het gevaar is dan echter reeel aanwezig, dat de mede
door de cao in het leven geroepen economisch macht wordt misbruikt. Een
bedrijf kan namelijk als gevolg van legitieme economische redenen ge-
dwongen zijn minder loon te betalen dan een bedrijfstak-cao voorschrijft.
Echter, gezien het feit dat in de hele bedrijfstak hogere lonen worden
uitbetaald kan deze onderneming hier niet bij achterblijven, op straffe
van het weggezogen worden van haar werknemers. Hiermee komt echter
de rendementspositie van de desbetreffende onderneming in het gedrang.
Door de o.v.v. heeft de overheid een middel om tegen dit machtsmisbruik
op te treden als de weigering tot algemeen verbindend verklaring geen
effect heeft: de onverbindend verklaarde c.a.o. mag niet worden toegepast.
Met artikel 8 van de WAVV-OVV is de eigen verantwoordelijkheid van de
overheid voor het algemeen belang door de wetgever expliciet erkend en
werd een belangrijk precedent geschapen voor de loonbeheersingspolitiek
van na de Tweede Wereldoorlog.

9.2.2 De arbeidsverhoudingen

De veranderingen in onderhavige periode beperkten zich niet alleen tot
het sociaal beleid. Ook in de houding van de werkgevers- en werknemers-
organisaties ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de overheid, valt
een verandering te constateren. In werkgevers- en regeringskringen maak-
te de houding van vijandigheid tegenover de vakbeweging plaats voor een
houding van erkenning en acceptatie van de werknemersorganisaties. De
werknemersorganisaties werden niet langer meer bejegend als vijandige
indringers, maar als (nood)zakelijke onderhandelingspartner.

De regering zag in dat zij de vakbeweging nodig had. De medewerking
van de vakbonden was in de eerste plaats nodig voor het behoud van de
geest van nationale eenheid, die door het gevaar van buitenaf was opge-
roepen, voor het bewaren van rust in de bedrijven en om de grote nood
van de vele arbeiders die persoonlijk geen middelen hadden om het plot-
seling wegvallen van inkomsten op te vangen, te verlichten. De vakbewe-
ging beschikte over werkloosheidsfondsen. Het feit dat de overheid ge-
meenschapsgeld ging pompen in deze steunfondsen vormde een nog niet
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eerder voorgekomen officiale erkenning van de opbouwende sociale functie
van de vakbonden. De vakbeweging werd daarnaast ook een belangrijke
plaats toegekend in de vele comite's die werden opgericht om de
steunverlening te regelen, schaarse goederen te distribueren en huren en
prijzen te controleren.

Ook de werkgeversorganisaties waren meer en meer bereid om met de
vakbeweging te onderhandelen en te overleggen. De veranderende houding
in vakbondskringen ten opzichte van het kapitaal en het kapitalisme heeft
in niet onbelangrijke mate bijgedragen tot de ingroei van de vakbeweging
in de maatschappij. Aanleiding voor die verandering vormde het spoorweg-
conflict uit 1903. Intern kwam de vakbeweging, althans binnen de socialis-
tische arbeidersbeweging, tot de conclusie dat een strijdbare en succes-
volle arbeidersbeweging zich in organisatorisch goed geleide en gecoOrdi-
neerde banen moest ontplooien. De voorliggende strijd had al te vaak
geleerd dat een beleid van spontane, frequente, fragmentarische en finan-
cieel zwak ondersteunde ad-hoc acties de arbeidersbeweging zwak en
ideologisch verdeeld hield.

De gebeurtenissen en afloop van de spoorwegstakingen beslisten ten gun-
ste van de ontwikkeling van de moderne vakorganisatie, van het primaire
belang van organisatie boven de ongewisheden van stakingen. Daarbij
vormde het centralisme van begin af aan het belangrijkste organisatie-
principe van de moderne vakbeweging. De betrekkelijke zelfstandigheid
van bonden en bedrijfsgroepen werd door de vakcentrales als een groot
gevaar voor de kracht van de vakbeweging zelf beschouwd. Spontane
acties van deze en gene groep holden de financiele weerstand van de hele
vakbeweging uit omdat op grond van het solidariteitsprincipe wederzijdse
steun zelden geweigerd werd. Daartegenover stelden de vakcentrales de
conceptie van de sterke centrale leiding, die vooral het beheer over de
weerstandskas moesten voeren, en de interne coOrdinatie van alle activi-
teiten van de aangesloten bonden. Naast het voordeel van de versterking
van de organisatie -een centraal gecoordineerde loonvorming leidt ertoe
dat de bonden niet meer langer elkaars concurrenten zijn- en vooral van
haar weerstandvermogen in geval van acties, hoopte de vakbeweging op
die manier zowel solidariteit tussen de loontrekkenden onderling als met
de maatschappelijk zwakkeren te realiseren: de vakbeweging kon nu als
organisatie met de overheid en de werkgevers overleggen over de toekom-
stige sociale verzekering (Leijnse 1977:158). De moderne vakorganisatie
had daarnaast als doelstelling niet slechts de structurele her- dan wel
omvorming van de kapitalistische maatschappij, maar evenzeer de realisa-
tie van meer pragmatische, korte termijn verlangens als directe arbeids-
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voorwaardenverbetering, bevordering van arbeidswetgeving, betrokkenheid
waar mogelijk bij industriele, economische en sociale besluitvorming. Men
gaf de voorkeur aan collectieve overeenkomsten -vroeger bezien als een
vorm van pacteren met de duivel- en arbeidswetten. Windmuller beziet
deze ontwikkeling als een vorm van groei naar *volwassenheid' van de
vakbeweging:

'De arbeiders en hun leiders kregen nu een realistischer opvatting van
de macht van de overheid en werkgevers en een duidelijker beeld van
de praktische middelen die nodig waren om duurzame economische en
politieke winst te behalen' (1983:36).

Organisatorisch-institutioneel komen deze veranderingen in de arbeidsver-
houdingen tot uiting in de in 1919 opgerichte Hoge Raad  van Arbeid, een
permanent contactpunt tussen overheid, georganiseerde werknemers en
bedrijfsleven. In deze raad weerspiegelde zich het verlangen van de rege-
ring om regelmatig over het sociale beleid overleg te plegen met een
lichaam dat in staat was met gezag de standpunten van werkgevers en
werknemers te verwoorden. Hoewel het moeilijk is het belang van de Raad
nauwkeurig te schatten, moge het duidelijk zijn dat de geregelde bijeen-
komsten en de gelegenheid die zij boden voor persoonlijke contacten,
ertoe bijdroegen het klimaat waarin het overleg tussen werkgevers en
werknemers plaatsvond te verbeteren door een nieuwe basis te leggen
voor wederzijds vertrouwen en door in de praktijk de mogelijkheid aan te
tonen van een compromis tussen de verlangens van de werkgevers en
werknemers ten aanzien van controversiBle onderdelen in de sociale wet-
geving. Achteraf kan de raad worden gezien als voorganger van het me-
chanisme voor de besluitvorming over arbeidsverhoudingen en sociaal-eco-
nomische zaken dat na de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld. De
samenwerking tussen werknemers en werkgevers aan de top -op centraal
niveau- was feitelijk dan ook geen vondst van de na-oorlogse Stichting
van de Arbeid, en ook niet van de mensen die deze stichting vormden. De
wortels hiervan waren ver vaar de Duitse bezetting al stevig ingepland.

Was de Hoge Raad van Arbeid een institutionele voorloper van het sys-
teem dat zich na de Tweede Wereldoorlog voor het collectief overleg
ontwikkelde, de groepshouding en de precedenten in de wetgeving, die na
1945 van belang werden, werden tijdens de economische depressie van de
jaren dertig gevormd. De wanhoop van de dertiger jaren was het, die
volledige werkgelegenheid tot het hoofddoel van het na-oorlogs econo-
misch beleid maakte. En voornamelijk omdat hun leden in deze jaren zo
hadden geleden, waren de vakbonden  na 1945 bereid  mee te werken  aan
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een nationale loonpolitiek die niet in de eerste plaats erop was gericht
het loonpeil zo hoog mogelijk te houden, maar meer op het behoud van
volledige werkgelegenheid aanstuurde.

Ten gevolge van al deze ontwikkelingen werd onderhavige periode geken-
merkt door een geheel ander stelsel van arbeidsverhoudingen. Allereerst
valt er een aanzienlijke toeneming te constateren van de integratie van
de vakbeweging in een maatschappij die vroeger vijandig, of hoogstens
onverschillig tegenover haar had gestaan. Op het gebied van de collectie-
ve arbeidsvoorwaarden kwamen cao's voor vroeger onneembare bedrijven
en bedrijfstakken en vakbondsleiders hadden zitting in de besturen van
landelijke en plaatselijke officiele instanties. Terwijl op de arbeidsmarkt
het gewicht van de wettelijke, dat wil zeggen door de staat uitgevoerde
interventie toenam, werd enerzijds bij de uitvoering van de sociale zeker-
heidswetgeving een grote plaats voor ondernemers en vakbeweging inge-
ruimd -gespreide verantwoordelijkheid-, anderzijds verkregen de samen-

werkingsorganen van werkgevers en werknemers een belangrijke advise-
rende functie inzake het arbeidsmarktbeleid. De institutionele vormgeving
van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming week echter nog veel af
van het na-oorlogse overleg-model. Het vooroorlogse stelsel van arbeids-
voorwaardenoverleg kan men het best typeren als het volkomen vrij en
gedifferentieerd decentralistische model der collectieve arbeidsverhoudin-
gen. Het georganiseerde bedrijfsleven zelf, en wel het decentrale niveau,
nam initiatieven tot en bepaalde ook de omvang en inhoud van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst. De centrale geledingen van het georganiseerde
bedrijfsleven hadden geen zelfstandige invloed op de collectieve arbeids-
overeenkomst. Alhoewel op macro-niveau instituten bestonden als de Hoge
Raad van Arbeid, de Raad van Vakcentrales -een samenwerkingsverband
dat de onderscheiden werknemersorganisaties verenigde- en het Centraal
Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversverbonden -een samenwerkings-
verband van werkgeversorganisaties-, gingen    van dit niveau weinig    tot
geen richtlijnen uit naar de decentrale onderhandelingspartners. Met name
voor de vakbeweging gold dat in de vakbondsstructuur de bonden een
autonome plaats innamen. De onderhandelingspartners op decentraal niveau
bepaalden de inhoud van de arbeidsovereenkomsten. Voor de oorlog betrof
dit vooral bedrijfs- en locale overeenkomsten. Pas na 1945 worden de
vakorganisaties omgezet in bedrijfsorganisaties en vinden de onderhande-
lingen op bedrijfstakniveau plaats.

Hadden de centrale organisaties van het georganiseerde bedrijfsleven geen
zelfstandige invloed op de collectieve arbeidsovereenkomst, hetzelfde gold
voor de overheid. Haar taak was een subsidiar€; konien-de overeenkomsten
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in strijd met het algemene belang, dan kunnen deze door de overheid
slechts onverbindend verklaard worden. De overheid beschikte over geen
efikele bevoegdheid om zich materieel met de arbeidsvoorwaarden te be-
moeien. Slechts bij uitzondering heeft de overheid in deze periode voor-
schriften uitgevaardigd over de minimumloonhoogte in enkele kwetsbare
sectoren, zoals de landbouw en de huisindustrie. Dit gebeurde veelal op
basis van sociale motieven. Hier ligt een belangrijk verschil met de na-
oorlogse periode, toen economische motieven mede gingen gelden om de
gehele arbeidsvoorwaardenvorming onder overheidstoezicht te brengen.

'Alles tezamen genomen kan met het vooroorlogse loonsysteem niet
anders dan als een vrij systeem karakteriseren. Een algemeen loonbe-
leid was nog een ongekende zaak. De lonen waren het resultaat van
min of meer onregelmatige en toevallige onderhandelingen en hingen af
van de economische toestand van een bepaalde onderneming of van een
bepaalde bedrijfstak en van de macht van de vakverenigingen. Dit had
b.v. ten gevolge, dat de lonen van ongeschoolden in de bierbrouwerij,
een kapitaalintensieve en ook in deze crisisperiode nog vrij bloeiende
bedrijfstak, hoger waren dan die van de geschoolde metaalbewerkers in
de scheepsbouw' (Levenbach 1955:5).

Het vooroorlogse stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen kan dan ook
niet met het kenmerk centralisatie worden getypeerd, tenzij men de term
uitsluitend opvat in een procesmatige betekenis (Reynaerts/Nagelkerke
1986:143). In deze periode werd ook de grondslag gelegd voor een vorm
van conflictregulering die later een steeds belangrijker plaats zal gaan
innemen: de collectieve arbeidsovereenkomst. Van een verbinding tussen
cao-onderhandelingen en overheidsbeleid door middel van overleg, zoals in
de periode na de Tweede Wereldoorlog, was echter nog geen sprake.

9.2.3 De 'perfecte' arbeidsmarkt in de praktijk

IB_de periode 1870-1940 werden de actoren  zich  meer  en meer bewust  van
het feit dat hun eigen doelstellingen alleen in relatie tot de doelstellingen
van de andere actoren zijn te verwezenlijken. Het compromis-karakter van
de sociale structuur uit deze periode getuigt van een eerste, schoorvoe-
tende gnderkenning van de interdependentie tussen economische rationali-
teitseisen en eisen van bestaanszekerheid. Naast de wettelijke erkenning
van de cao, een ontwikkeling die in hoge mate bijdroeg tot de inkomens-
zekerheid van de werknemers, betekende met name de wettelijke afbake-
ning van de arbeidstijd, zoals neergelegd in de Arbeidswet uit 1919, een
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hele vooruitgang, daar voor het eerst ook de niet-economische functie van
de werknemer wordt erkend (tijdzekerheid). Toch heeft dit alles geenszins
geleid tot een optimale afstemming van beider rationaliteiten. Het principe
van de economische rationaliteit bleef het denken en handelen op de
arbeldsmarkt bepalen. De nadruk op sociale hervormingen vormde voorals-
nog louter en alleen een correctie op de voorafgaande periode waarin
eisen van bestaanszekerheid volledig werden genegeerd, een soort inhaal-
manoeuvre dus.

Het model van aanpassing of 'flexibilisering  zonder  sturing'  blijftook in
deze periode actueel. Naast het nog gebrekkige karakter van een veelheid
van regelingen of zelfs de afwezigheid ervan -het decentralistisch stelsel
van arbeidsvoorwaardenvorming leidde tot het eenzijdig inzetten op diffe-
rentiatie met verwaarlozing van de noodzaak van macro-economische
coordinatie, eenzijdig inzetten op prestatiebeloningen (stukloon), de afwe-
zigheid van objectieve beloningscriteria (bijv. een functieclassificatiesys-
teem), de afwezigheid van sociale minimumloonbepalingen (*fairness' in de
loonvorming), gebrekkige sociale verzekeringen, de afwezigheid van mede-
zeggenschapsregelingen, ontslagrecht, enz.-, komt het model van de aan-
passing ook tot uiting in het a-dynamische, partiele en eenzijdig op doel-
matigheid gerichte karakter van de economische crisispolitiek van de
jaren dertig.

De aard van de economische crisispolitiek in Nederland was een logisch
uitvloeisel van de voorkeur van Colijn en de zijnen om de Gouden Stan-
daard trouw te blijven. Voortzetting van dit stelsel zou het de wereldeco-
nomie mogelijk maken op een goede dag naar de normale toestand terug
te keren. Deze vasthoudendheid aan de 'gave gulden' betekende dat Ne-
derland ten opzichte van landen met een deviezenregime (Duitsland) of
een gedeprecieerde geldeenheid (Engeland), in een uiterst ongunstige
concurrentiepositie kwam te verkeren. Het streven om de gulden gaaf te
houden schiep de noodzaak van prijsverlaging. Wilde immers het Neder-
landse bedrijfsleven op de exportmarkten nog wat in de melk te brokkelen
hebben, dan dwong de handhaving van de guldenkoers het ertoe zijn
prijzen zoveel mogelijk af te stemmen op die van de concurrenten uit
landen met gedevalueerde valuta's. Daarom koos Nederland de weg van de
aanpassingspolitiek, gericht op het omlaag brengen van de produktiekos-
ten, waar onder de lonen   en de prijzen (Beishuizen/Werkman 1980:71).
Met haar aanpassingspolitiek streefde zij de daling van het binnenlands
prijspeil na, te bereiken door een terugdringing van kosten, zoals lonen,
rente, huren en sociale uitgaven. In het geschetste kader paste dat de
overheid streefde naar sluitende begrotingen door opperste zuinigheid.
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Immers, van begrotingstekorten zou een inflatoire werking uitgaan. Iedere
inflatoire, de prijzen opstuwende invloed van de staatsfinancien zou af-
breuk  doen  aan de aanpassing (De Vries 1977:289). Zo kwamen Colijn  c.s.
tot hun politiek van 'het rode potlood: Het feit dat Nederland het niet
klaarspeelde zich 'lang het doornige pad van de prijzenverlaging' (Brug-
mans   1976:536)   aan de economische situatie   aan te passen, om daarmee
zijn karakter van duurte-eiland te verliezen, leidde uiteindelijk tot deva-
luatie. Het door Colijn met tegenzin genomen besluit om van de vaste
gulden een zwevende gulden te maken werd genomen op 27 september
1936. Het verlaten van de Gouden Standaard leidde ertoe dat de regering
hetgeen zij gedurende verscheidene jaren moeizaam had nagestreefd, thans
in weinige dagen verwezenlijkte: de koers van de gulden was aan het
binnenlandse prijspeil aangepast. Daarmee was Nederland uit zijn econo-
misch isolement en verkreeg het weer aansluiting met de ontwikkeling
buiten zijn grenzen, die sedert 1933 een stijgende lijn vertoonde. In Ne-
derland treedt  dan ook sedert  het  jaar  1936 een algemene verbetering  in.

De verbetering die hierna inzette ging echter niet gepaard met een om-
mekeer   in de opvatting   van onze regeerders. Tot september   1936   had   het
dictaat van de gave gulden het denken en doen bepaald. Met de deprecia-
tie van de gulden ging wet de aanpassingspolitiek overboord, maar niet
het financieel conservatisme waardoor men zich steeds had laten leiden.
Nu werd het dogma van het begrotingsevenwicht de belemmering voor een
stimulerende economische politiek. De regering bleef neigen naar de
zienswijze dat beter kon worden afgewacht totdat de conjunctuur zich
vanzelf zou herstellen, in plaats van het voeren van een actief stimule-
rende economische politiek (Beishuizen/Werkman 1980:74). In een tijd
waarin naar de mening van velen een keynesiaanse stimuleringspolitiek
had moeten worden gevoerd, bleef de regering vasthouden aan de econo-
misch-liberale leerstellingen (Tinbergen 1944; Brugmans 1976; Keesing
1970). De_macro-economie getuigde in alle opzichten van haar a-dyna-
mi 11.  ymmetrisch karakter. men bleef de oplossing voor de econ.omische
crisis zoeken in de economisch-liberale leerstelling van loonmatiging en
bezuinigingen, terwijl de economiealle kenmerken vertoonde van onderbe-
steding en dus een stimuleringspolitiek meer voor de hand had gelegen.

Het is echter de vraag of men met louter en alleen de economische poli-
tiek van het keynesianisme de 'perfecte' arbeidsmarkt zou hebben gereali-
seerd. Daarvoor was men zich nog onvoldoende bewust van de noodzaak
allerlei andere dan de getroffen maatregelen met betrekking tot de eis
van bestaanszekerheid te treffen:
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*De -socialisatie van het risico' die de verzorgingsstaat-eerste fase
kenmerkt, was natuurlijk verre van volmaakt. De uitbouw van de soci-
ale zekerheid tot een samenhangend stelsel van volks- en werknemers-
verzekeringen zou, evenals de verdere regulering van de verhoudingen
binnen de bedrijven (bedrijfsdemocratisering e.d.) pas veel later, na de
Tweede Wereldoorlog, plaatsvinden' (Kalma 1986:37).

De economische crisis van de jaren dertig zou wel de (voorlopige) uit-
tocht inluiden van het economisch-liberate antwoord op de 'perfecte'
arbeidsmarkt. Het gaat ons daarbij te ver om de economische crisis van
de jaren dertig te beschouwen als de  falsificatie van de heilstaat van de
Klassieken' (Van Den Brink 1984:111). De jaren dertig toonden hoogstens
aan dat op economisch terrein een verkeerde inhoudelijke theorie werd
toegepast. Het keynesianisme had in de plaats moeten komen van het
economisch-liberalisme. Het feit dat in de jaren tachtig het economisch-
liberalisme weer helemaal terug is 'after waiting for years in the wings
they have suddenly moved into the limelight' (Mishra 1985:27)-, vormt een
bewijs voor het feit dat de jaren dertig zeker niet hebben geleid tot een
praktisch-politieke falsificatie van de klassieke theorie.
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10 Het tussenspel
Het intermezzo van de bezettingsjaren

Voor een goed begrip van het naoorlogse systeem van arbeidsverhoudingen
is het goed om stil te staan bij de oorlogsjaren. Met name op het gebied
van de loonpolitiek werden in deze jaren belangrijke wijzigingen aange-
bracht, wijzigingen die ook na 1945 doorwerken.

De loonpolitiek van na de Tweede Wereldoorlog is nagenoeg het tegendeel
van de overheidspolitiek van vOOr de oorlog. Toch is de overgang minder
abrupt dan op het eerste gezicht lijkt. In de oorlogsjaren werd min of
meer de basis gelegd   voor de naoorlogse loonpolitiek.   Tot 1941 bestond
het legale kader van de relaties tussen werkgevers en werknemers voor-
namelijk uit de Wet op de Cao uit 1927 en de Wet AVV-OVV uit 1937.
Gedurende de oorlogsjaren werd de arbeidsvoorwaardenvorming een over-
heidszaak. Het volkomen vrije model van voor de oorlog maakt in onder-
havige periode, met name vanaf 1942, plaats voor het volkomen gebonden
model van de arbeidsvoorwaardenvorming:

*De contractvrijheid wordt geannuleerd, de arbeidsvoorwaarden worden
door de overheid opgelegd. De normen voor verandering van de ar-
beidsvoorwaarden worden op centraal niveau vastgesteld en ontleend
aan de landelijke economische situatie. De belangenorganisaties zien
zich van hun belangrijkste functie ontnomen, zij mogen het verzet
tegen de dictaten van de overheid niet mobiliseren' (Reynaerts
1987:52).

Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen en bezetten, begonnen ze
met alle prijzen en lonen te bevriezen. Men kondigde het voorschrift af
dat de lonen en andere arbeidsvoorwaarden zoals  die  op  9  mei  1940  gol-
den, niet mochten worden verlaagd teneinde de werknemers te beschermen
tegen een aantasting van hun bestaansmogelijkheden. Daar loonsverhoging
eveneens werd verboden, gold er in feite een loonstop en werden alle
cao's op het niveau van mei 1940 bevroren; geen enkele wijziging was
geoorloofd en tegen stakingen werd met strenge straffen gedreigd. Reeds
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zeer spoedig werd het noodzakelijk om op deze strakke maatregel uitzon-
deringen toe te laten. Voor het verlenen van vergunningen om af te wij-
ken werd een gezagsorgaan aangewezen, dat ook de bevoegdheid verkreeg
om lonen vast te stellen: het College van Rijksbemiddelaars (CvR). Het
CvR verkreeg de bevoegdheid tot het algemeen verbindend- en onverbin-
dend verklaren van bepalingen van cao's, zoals in de Wet AVV-OVV gere-
geld. In de tweede plaats kon het College op verzoek van de individuele
werkgever ontheffing verlenen van de bepalingen met betrekking tot de
handhaving van het loonpeil. In de derde plaats werd het College belast
met de toetsing van cao's: de cao's konden pas na goedkeuring van het
College in werking kunnen treden. Tenslotte kon het College de arbeids-
voorwaarden bindend vaststellen.

 Dit stelsel heeft vrij bevredigend gewerkt, tenminste voorzover enig
stelsel gedurende de bezetting bevredigend kon werken. Maar het heeft
niet lang gewerkt; want het College verdedigde de Nederlandse soci-
aal-economische belangen zo krachtig tegenover de bezetter, dat con-
flicten niet konden uitblijven' (Levenbach 1955:7).

Na twee jaren hebben de Duitsers het College opgeheven en de Wet op de
CAO en de Wet AVV-OVV buiten werking gesteld. Alle beslissingen op het
terrein van de arbeidsvoorwaarden werden in handen gelegd van de zoge-
naamde Gemachtigde van de Arbeid. De Nederlandse belangengroeperingen
speelden geen rot van betekenis meer in het sociaal bestuur. Wederom
werd een loonstop ingevoerd waardoor het gehele loonpeil werd bevroren.
In de praktijk heeft het loonbeleid van de Gemachtigde van de Arbeid
weinig invloed gehad. De reden hiervan was dat bonafide werkgevers op
de arbeidsmarkt moesten concurreren tegen de voor Duitsland werkende
industrie8n, die hogere lonen konden uitbetalen. Zwarte loonvorming wa-
ren onder deze omstandigheden meer regel dan uitzondering; de loonvoor-
schriften van de Gemachtigde van de Arbeid werden op grote schaal ont-
doken.

Het enige waardevolle in de oorlogstijd is het College van Rijksbemidde-
laars geweest. Het heeft een paar beginselen ontwikkeld die na de oorlog
wederom een rol zouden gaan spelen, zoals de idee van een sociaal mini-
Illumloon, nodig om een gezin te kunnen onderhouden, een functieclzsifi-
catiesysteem en de indeling van Nedertand in een aantal gemeenteklassen
op  basis  van de kosten  van het levensonderhoud: het gemeenteclassifica-
tiesysteem. Heeft het CvR getracht om de loonsverhoudingen tussen de
bedrijfstakken die voor de oorlog geheel scheef waren gegroeid, te sane-
ren, met name het feit dat het CvR evenveel aandacht besteedde aan de

198



inkomenskant van het loon als aan het kostenaspect van het loon, bete-
kende een belangrijke beleidswijziging. Het is dan ook met name zijn
sociale politiek die school heeft gemaakt.

'Het is een verworvenheid uit de oorlogsjaren, dat de loonpolitiek, die
na de Tweede Wereldoorlog uit economisch oogpunt noodzakelijk was
geworden, naar ieders oordeel ook een sociaal-politieke dimensie be-
hoorde te hebben. De arbeider heeft recht op een menswaardig loon,
d.w.z. hij moet zoveel loon ontvangen, dat hij zijn taak als mens en
als huisvader kan vervullen; arbeid is geen ruilobject. Arbeid moet
naar de normen van de sociale rechtvaardigheid worden betaald. Loon
is niet alleen een kostenfactor in het produktieproces, het is ook
inkomen in het verdelingsproces. Loonpolitiek is in wezen verdelings-
politiek  en een rechtvaardigheidsvraagstuk' (Fase 1980:44).

Het. inzicht dat de loonvorming niet alleen maar mag worden bepaald door
schaarsteverhoudingen, maar dat ook overwegingen van 6 fairness' een rol

difnen te spelen -bij de inkomensvorming en de inkomensverdeling moet
naast de economische doelmatigheid ook het gezichtspunt van de be-
si fiszekerheid _g plaaISt worden-, dateert  uit deze periode. Dit inzicht
zal met name na de Tweede Wereldoorlog het loonbeleid verregaand gaan
beinvloeden.

Voor wat betreft de vormgeving van het naoorlogse systeem van arbeids-
verhoudingen, waren vooral de clandestiene bijeenkomsten tussen de ver-
schillende vakbondsgroepen en tussen deze en de vertegenwoordigers van
werkgeversorganisaties en regeringsinstellingen van belang. Op deze bij-
eenkomsten maakten de vakbonden plannen voor doelstellingen en organi-
satorische structuren voor na de oorlog, formuleerden zij een schema voor
onderlinge samenwerking, en kwamen zij met de werkgevers overeen, een
Stichting van de Arbeid op richten, die zij een invloedrijke plaats toe
dichten  bij de bepaling  van het sociale beleid. Toen medio   1944 de eerste
delen van Nederland bevrijd werden, was het een van de eerste taken van
het Militair Gezag het economisch leven weer op gang te brengen, waar-
toe allerlei noodmaatregelen moesten worden getroffen, zoals directe
beheersing van lonen, prijzen en arbeidsmarkt. De Nederlandse regering in
Londen en de verzetsleiders in Nederland waren apart van elkaar tot de
conclusie gekomen dat voor een snelle wederopbouw de overheid veel
meer bevoegdheden tot interventie moest hebben dan een Nederlandse
regering ooit ter beschikking hadden gestaan. Het plan van de regering in
Londen won het aanvankelijk. Het instrument voor de loonbeheersing werd
gegeven in het Londense Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen uit
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1944 (BBA'44), dat van toepassing werd verklaard op de bevrijde landde-
len, om na de volledige bevrijding voor het gehele land te gelden. De
werkgevers- en werknemersorganisaties verzetten zich tegen dit besluit.

'Na de strenge loonbeheersing tijdens de oorlog was men afkerig ge-
worden van ieder dirigisme, maar nog veel belangrijker was, dat het
Besluit geen enkele plaats inruimde voor het georganiseerde bedrijfsle-
ven. Zelfs geen adviserende taak was voorzien' (Fase 1980:44).

In hun eigen conceptie hadden de georganiseerde marktpartijen zichzelf
een belangrijke, zelfs dominerende rol toebedacht bij het herstel en de
wijze van functioneren van de na-oorlogse economie. Het instrument daar-
bij zou de Stichting van de Arbeid zijn, een lichaam dat zou bestaan uit
vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werknemersorganisa-
ties. Door middel van deze Stichting zouden de georganiseerde werkgevers
en werknemers de fundamentele economische beleidslijnen bepalen, interne
meningsverschillen bijleggen, de regering van hun wensen op de hoogte
stellen, kortom: een grote en misschien zelfs overheersende kracht worden
in de maatschappij (Windmuller 1983:120). De regering dacht er, gezien de
inhoud van het BBA'44, anders over. In haar besluitvorming was geen
enkele plaats ingeruimd voor participatie van werknemers en werkgevers
aan het tot stand komen van het beleid in de noodsituatie. Natuurlijk kon
deze   situatie   niet   lang blijven bestaan. Oktober   1945 kwam onder leiding
van minister Drees een gewijzigd Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudin-
gen tot stand, dat de wettelijke basis werd voor het naoorlogse systeem
van industri8le verhoudingen en dat kan worden beschouwd als de synthe-
se van de opvattingen van de regeringsleiders en georganiseerd bedrijfsle-
veil: het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA'45).
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11  Het spel
De penode 1945-1960: de periode van 'beperkte' doordringing

11.1 De contextvariabelen

De economische omstandigheden
Het verhaal van het door de bezetters leeggeplunderde land, de verwoeste
huizen, fabrieken, bruggen, spoor- en waterwegen, de honger, de armoede,
dat verhaal mag bekend worden verondersteld. Gedurende de eerste jaren
na de Tweede Wereldoorlog -de fase van wederopbouw en herstel (1945-
1950)-, werd het economisch leven gekenmerkt door de wederopbouw van
de grotendeels vernietigde produktiecapaciteit en infrastructuur. Het eer-
ste naoorlogse kabinet, het kabinet Schermerhorn-Drees, stond voor de
zware opgave de economie van het land onder deze uiterst moeilijke om-
standigheden weer op gang te brengen. Het economisch beleid van het
kabinet was dan ook allereerst gericht op het herstel van de produktie en
de materiele schade. De noodzaak op korte termijn de schade te herstel-
len en de wederopbouw te voltooien maakte een dirigistische economische
politiek onafwendbaar. Het dirigisme lag daarom zo voor de hand, omdat
er naast een tekort aan levensbehoeften, hetgeen een distributiepolitiek
vereiste, een gebrek aan deviezen bestond dat een invoer-, uitvoer- en
investeringsbeleid noodzakelijk maakte. De wens het exportvolume te
vergroten riep vanzelf een loon- en prijsbeleid in het leven om zo door
beheersing van het kostenniveau de binnenlandse produktie aan te zwen-
gelen en in het buitenland een goede concurrentiepositie te verwerven. De
periode van wederopbouw kenmerkt zich dan ook door een strenge regle-
mentering van het economisch leven van overheidswege: een stringente
loon- en prijspolitiek, een in- en uitvoerbeleid, een deviezenbeleid en een
produktie- en distributiepolitiek. Het feit dat in tegenstelling tot na de
Eerste Wereldoorlog, na 1945 de cyclische conjunctuurbeweging zich niet
terstond herstelde had alles te maken met de wijze waarop de overheid
het economisch leven aan banden had gelegd: *onder deze verhoudingen
kan een conjunctuur zich onmogelijk ontwikkelen; er is sprake van een
onderdrukte conjunctuur tot 1950-1951' (De Vries 1973:80).  Door  de  nood
gedwongen was onze economie terechtgekomen in een sterk centraal ge-
leide fase.
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'Het gaat waarschijnlijk te ver om te spreken van een centraal geleide
economie. Een systeem van centrale planning ontbrak en het geheel
van overheidsbemoeienis vormde een bonte verzameling van ad-hoc
maatregelen niet gedragen door een centrale ordeningsgedachte' (Fern-
hout 1980:146).

Minimaal verwachtten velen, dat deze intensieve bemoeienis van de over-
heid met het economisch leven nog wet een aantal jaren zou duren, maar
dat vele maatregelen toch van tijdelijke aard zouden blijken te zijn.
Alleen de socialistische politici van de 'doorbraak' hoopten dat deze over-
heidsinterventie het begin zou zijn van de komst van een plan-economie.

Rond 1949 is de wederopbouw voltooid. Het herstel voltrok zich in snel
tempo. De verklaring voor dit *miracle Nderlandais' wordt in het algemeen
aan de samenwerking van een drietal factoren toegeschreven: (1) de har-
monieuze samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers; (2)
het economisch beleid van de overheid; (3) de Marshallhulp (Messing
1981:46).   In   1949   had de industriele produktie  weer het niveau  van  vOOr
de oorlog bereikt. De periode van herstel en economische expansie breekt
aan. Op het moment dat een zekere orde en evenwicht is bereikt, doemen
echter nieuwe problemen op. Een gegeven zonder meer vormt de snelle
bevolkingsgroei. Een bezinning op de schepping van werkgelegenheid voor
deze tallozen is onvermijdelijk. In handel en verkeer zijn de mogelijkhe-
den uitgeput, in de landbouw moet men rekening houden met een vermin-
dering van het aantal arbeidsplaatsen als gevolg van de toenemende me-
chanisatie. Als perspectief op de lange termijn doemt als enige redelijk
alternatief de industrialisatie op, welke de regering dan ook tot de pijler,
naast de exportpolitiek, van haar economisch beleid maakt. De ruggegraat
van de industrialisatiepolitiek werd gevormd door het loonbeleid. Voor een
gunstig industrialisatieklimaat achtte de regering een gunstig rendement
voor de ondernemer en een gunstige concurrentiepositie t.o.v. het buiten-
land onontbeerlijk. Beide voorwaarden zijn te realiseren als de kosten
voor de ondernemer zo laag mogelijk worden gehouden. Daarom werd de
geleide loonpolitiek voortgezet. Toch gaat het roer van de economische
politiek in deze periode definitief om. Het particulier initiatief krijgt weer
een ereplaats in het beleid. Deze koerswending krijgt met name haar
beslag in de industrialisatiepolitiek. De overheid, bij monde van de toen-
malige minister van Economische Zaken Van Den Brink, besluit te komen
met zogenaamde 'industrialisatieschema's':
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'Uit ideologische overwegingen besluit ik, na een felle en onvruchtbare
ideologische strijd over geleide economie, de cijfermatige samenvatting
van het plan een industrialisatieschema' en niet een industrialisatie-
plan te noemen' (Van Den Brink 1984:442).

De ondernemers moeten de industrialisatie door hun eigen beslissingen tot
werkelijkheid maken. De overheid geeft slechts de richtlijnen aan. Het
einde van de dirigistische economische politiek betekende dat Nederland
weer was verbonden met de wereldconjunctuur. De ironie wilde dat Neder-
land allereerst te maken kreeg met de schaduwzijden. Het Korea-conflict
in  de  zomer  van   1950 gaf mondiaal aanleiding tot angstaankopen, specula-
tieve voorraadvorming en vergrote defensieaanschaffingen, waardoor de
goederenprijzen op de wereldmarkt explodeerden. De ook in Nederland
niet ontbrekende voorraadvorming bij particulieren en het bedrijfsleven,
deed de invoer aanzienlijk stijgen boven de uitvoer waardoor het tekort
op de betalingsbalans onrustbarend aanzwol. De vrees voor uitputting van
de goud- en deviezenvoorraad was in overheidskringen levensgroot. De
maatregelen die de overheid nam om een verdere verslechtering van de
betalingsbalans te voorkomen, zijn de geschiedenis ingegaan onder de
naam 'de eerste bestedingsbeperking' (1951). De term 'bestedingsbeperking'
is in die zijn vertekenend, dat hiermee alleen maar de loonpolitiek tot
uitdrukking wordt gebracht. In wezen ging het om een drietal beleids-
maatregelen: (1) een dating van het reele inkomen; (2) het sluitend maken
van het overheidsbudget; (3) het duurder maken van het krediet.

De conjuncturele politiek in onderhavige periode had daarnaast ook een
stimulerend karakter. In 1953 en 1954 stimuleerde het tweede kabinet-
Drees sterk de bestedingen. Het deed dat door een omvangrijk programma
van   belastingverlaging   an   door   in    1954   aan   de   loontrekkenden   een   zoge-
naamde welvaartsloonronde toe te kennen. Daarenboven werd door het
kabinet een omvangrijk investeringsprogramma ontworpen en ten uitvoer
gebracht  om de gevolgen  op te vangen  van de watersnoodramp  van   1953.
In 1957 volgde een tweede bestedingsbeperking. De regering achtte deze
bestedingsbeperking nodig omdat haar inziens sprake was van overbeste-
ding, van een oververhitte economie. De conjuncturele politiek bleek
afdoende om de economische groei in stand te houden. Conjuncturele
fluctuaties (1950-1951, 1957-1958) werden met deze politiek succesvol
bestreden. Ook de werkgelegenheid ontwikkelde zich voorspoedig. Op het
einde van de jaren vijftig kende de werkloosheid een gemiddelde van
slechts  1.9%.
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De sociale en politieke omstandigheden
Na de Tweede W reldoorlog waren de_geesten rijp voor een grote rol van
de overheid in het sociaal-economisch leven. De bezettingsjaren hadden in
aansluiting op de gegroeide economische inzichten uit de crisisjaren, een
fundamentele koersverandering teweeggebracht in de economisch-politieke
opvattingen over de gewenste vorm van sociaal-economisch bestuur van
het land en met name over de plaats van de overheid hierin. In econo-
misch-politiek opzicht had zich het bankroet afgetekend van de zuiver
liberale beginselen van vaar de oorlog, waarin voor de overheid geen rot
van betekenis was weggelegd. De oorlog en crisis hadden het pad geeffend
voor ordeningsprincipes die door het Keynesiaanse gedachtengoed waren
voortgebracht. Verder was in de oorlogsjaren de saamhorigheid sterk

gegroeid onder invloed van de gemeenschappelijke vijand. Het overleg
over de institutionele vormgeving van Nederland na 1945 werd al tijdens
de oorlog gevoerd.  Het idee van 6samen de schouders eronder'  was in  1945
vrij algemeen en de ervaring dat in overleg veel viel op te lossen drukte
een stempel op de organisaties en hun leiders.

De sociale verhoudingen in deze jaren werden verder bepaald door het
fenomeen van de verzuiling (zie:   Lijphart   1984;   Stuurman   1983).   Iedere
maatschappelijke groepering had haar eigen organisaties op politiek, cultu-
reel en maatschappelijk terrein. Er bestonden scherpe scheidslijnen tussen
de katholieke, de protestant-christelijke, de socialistische en de liberate
zuil; men stond vijandig en onverdraagzaam tegenover elkaar. Slechts door
middel van overkoepelende contacten op het niveau van de elites -de top
van de zuil-, waren de zuilen met elkaar verbonden. De verzuiling heeft
zeker bijgedragen tot centraliseringstendenties in de Nederlandse arbeids-
verhoudingen. Aangezien de economische elites van de zuilen elkaar nau-
welijks op ondernemingsniveau, maar wel op bedrijfstaksniveau en vooral
op nationaal niveau ontmoetten, lag het voor de hand dat overlegorganen
tussen de *verzuilde elites' op de laatstgenoemde niveaus tot stand kwa-
men. De Stichting van de arbeid en de SER getuigen hiervan. De samen-
werking tussen de elites binnen deze adviesorganen verliep zeer voortva-
rend. Men stemde overeen inzake de sociaal-economische politiek. Deze
eliteconsensus zorgde er voor dat Nederland ondanks zijn sterke verdeeld-
heid aan de basis, regeerbaar en stabiel bleef. Deze stabiliteit, zich on-
dermeer uitend in de afwezigheid van grote en langdurige arbeidsconflic-
ten en in stabiele regeringscoalities, moet ook worden verklaard vanuit de
grote gezagsgetrouwheid van de achterban. De leiding van de organisaties,
de vakcentrales en werkgeversverbonden, werd op haar woord geloofd. Zo
onderhandelde de vakcentrale in deze jaren zonder last of ruggespraak; de
leiding kreeg van de leden 'carte blanche', volstrekte onderhandelingsvol-
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macht. pe verzuiling leidde tot de pacificatie van de klassentegenstellin-
gen: de pacificatie-democratie. De wijze van sociale organisatie had een
dempende invloed op het ontstaan van klasse-achtige verhoudingen. Arbeid
stond niet tegenover kapitaal; de katholieke arbeider stond arm in arm
met de katholieke werkgever tegenover de socialistische werknemer en
werkgever en vice versa. De horizontale verdeeldheid welke kenmerkend is
voor een klasse-maatschappij, maakte in ons land plaats voor verticale
scheidslijnen. De verdediging van de eigen cultuur prevaleerde boven de
verdediging van klassenbelangen.

11.2 Het stelsel van arbeidsverhoudingen

Zowel op politiek terrein als binnen de wereld van de arbeid bestond er,
zeker in de economische en sociale noodfase van de naoorlogse jaren, een
brede overeenstemming over de gewichtige plaats die aan de overheid
binnen de sociaal-economische besturing van ons land moest toevallen. Het
fundamentele vraagstuk waar men na de Tweede Wereldoorlog voor stond
was de heropbouw en reconstructie van het bedrijfsleven. Beheersing van
de loonvorming achtte men noodzakelijk om te verzekeren dat de produk-
tieopbrengst ruimte liet voor het doen van nieuwe investeringen die de
werkgelegenheid zouden vergroten, zodat er voldoende werk zou zijn voor
de gehele afhankelijke beroepsbevolking. Allen onderschreven de zoge-
naamde 'economische logica van de uitgestelde consumptie': loonmatiging
-> winst -> investeringen -> groei + werkgelegenheid -> inkomensgroei en
s®iale zekerheid. De vrije loonvorming van vaOr de Tweede Wereldoorlog
keerde niet terug. Men maakte de keuze de loonvorming van bovenaf,
door de overheid, te sturen: de zogeheten geleide loonpolitiek.

'Geleide loonpolitiek is het model waarbij de overheid de bevoegdheid
beat een kwantitatieve norm af te kondigen met betrekking tot de
toelaatbaar geachte stijging van de loonsom per werknemer in de
marktsector en waarbij op overtreding van die gestelde norm sancties
staan' (Van Hulst 1984:11).

Niet de schaarsteverhoudingen op de verschillende arbeidsdeelmarkten
zouden bepalend moeten zijn voor de loonontwikkeling, maar grootheden
als de ruilvoet, de landelijke arbeidsproduktiviteitsontwikkeling, de ont-
wikkeling op de betalingsbalans, enz. Voorwaarde bij die keuze was echter
dat het georganiseerde bedrijfsleven in ruime mate in de centrale besluit-
vorming zou worden betrokken. Het bedrijfsleven zou de overheid moeten
kunnen adviseren over de loonpolitiek.
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De vooroorlogse institutionele vormgeving -centralisatie en overleg-, de
gegroeide eenheid in de bezettingsjaren, de verzuiling en de economische
perspectieven    in 1945 deden een systeem ontstaan *strategic choice'-,
waarvan de belangrijkste kenmerken waren: ( 1) een overheersende rol van
de overheid op het terrein van de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin van
het woord; (2) centralisatie binnen de betrokken organisaties en een groot
gezag en bevoegdheid van de professionele leiders daarin; (3) geinstitutio-
naliseerd georganiseerd overleg op centraal niveau (Windmuller 1983:387).
Deze karaktertrekken van het systeem van de arbeidsverhoudingen komen
met name tot uiting in de vormgeving (het loonmodel) en in de inhoud
(het loonbeleid) van de geleide loonpolitiek.

Het is een misverstand te menen, dat de geleide loonpolitiek van na de
Tweede Wereldoorlog de organisatiestructuur wezenlijk veranderde in die
zin, dat zij de besluitvorming concentreerde in de top van de vakcentra-
les. Eerder was van een omgekeerde situatie sprake. Het feit, dat werkge-
vers en werknemers hun besluitvormingsstructuur al vOOr de oorlog had-
den gecentraliseerd, maakte het voor de overheid mogelijk een centraal
geleide loonpolitiek in te voeren, waarbij een grote plaats voor de sociale
partners was ingeruimd (Fase 1980:234). Centralisatie ondanks geleide
loonpolitiek; geleide loonpolitiek dankzij centralisatie. De vormgeving van
de  loonpolitiek  in  de  periode  1945-1963  werd  gedefinieerd  met het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA'45). Het BBA'45 werd door
de regering geintroduceerd als noodmaatregel 'in afwachting van het tot
stand komen van een nadere wettelijke regeling' (BBA'45:aanhef)-, die
aanvankelijk alleen maar was bedoeld om de moeilijkheden van vlak na de
oorlog op te vangen. Niemand dacht dat het BBA de hoeksteen zou wor-
den van de wetgeving betreffende de industriele verhoudingen. Toch is dit
precies wat er is gebeurd. Ieder jaar dat voorbijging werd de wettigheid
van het systeem van beheersende maatregelen die in het BBA als tijdelij-
ke noodzakelijke regeling waren opgenomen, hechter bevestigd. In een wat
gewijzigde vorm -BBA'63- is het een integrerend onderdeel van het gewo-
ne wettelijke kader gebleven tot 1970, toen het werd vervangen door de
Loonwet.

Het in 1945 als noodmaatregel afgekondigde besluit ontvouwde onder de
titel 'Van Lonen en andere arbeidsvoorwaarden' een systeem van geleide
loonpolitiek. Op artikel    11     van dit besluit    is de (her)instelling   van    het
College van Rijksbemiddelaars gebaseerd. Het CvR was een overheidsor-
gaan, waarvan de leden aangesteld werden door de minister van Sociale
Zaken en volgens zijn aanwijzingen moesten handelen. De belangrijkste
bevoegdheid over welke het CvR op grond van het BBA'45 beschikte was
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de goedkeuringseir. elke door de organisaties van het georganiseerde
bedrijfsleven afgesloten cao diende te passen in een door de overheid
vooraf opgestelde kwantitatieve loonpolitieke norm. In tegenstelling tot de
Wet AVV-OVV verkrijgt de overheid met het BBA'45 macht ten detrimen-
te van de sociale partners [27]:

'De overheid beschikt nu over een sturingsvorm die niet de werkings-
sfeer van de afspraken der sociale partners uitbreidt, doch die belet
dat afspraken van werkgevers- en werknemersorganisaties operationeel
worden' (Rood 1985:165).

In de goedkeuringsprocedure wordt onderzocht of de cao-partijen zich in
hun overeenkomst aan de overheidnorm hadden gehouden. Zo niet, dan
mag de cao niet worden toegepast; de cao was dan niet rechtsgeldig.
Echter, doordat de overheid haar ingreep de vorm gaf van een goedkeu-
ring van afspraken der werkgevers- en werknemersorganisaties, bleven de
organisaties degenen die de arbeidsvoorwaarden vaststelden, ook al moes-
ten zij hun afspraken aanpassen aan door het goedkeuringsorgaan gegeven
aanwijzingen. Hoewel aldus de cao aangrijpingspunt werd voor de geleide
loonpolitiek, werd het instituut als zodanig gehandhaafd. De overheid
heeft daarmee een verzoening gezocht tussen een centraal sturen van de
loonvorming en de autonomie, de onderhandelingsvrijheid van de sociale
partners. De term geleide loonpolitiek is dus nogal vertekenend. Fase
tracht dit op te lossen door te spreken over 'een gedeelde verantwoorde-
lijkheid van overheid en bedrijfsleven' of van  begeleide loonvorming'
(1980:262). In wezen hadden we onder het BBA'45 -zoals in alle naoorlog-
se overlegmodellen-, van doen met een particulier-statelijk overiegmodel
(Stuurman 1985), met in dit geval de benadrukking van het statelijke
aspect. Het particuliere aspect van een particulier-statelijk overlegmodel
zit in de handhaving van de bevoegdheid tot afsluiting van cao's bij de
sociale partners, het statelijke aspect verwijst naar de mogelijkheden die
de overheid bezit om meer of minder invloed op die onderhandelingsuit-
komst uit te oefenen.

De procedure leidend tot een cao verliep onder het BBA'45 als volgt
1.    De   fase  van  beleidsvoorbereiding

De regering bepaalde het loonbeleid door het geven van algemene
aanwijzingen die naar het CvR gingen. In die algemene aanwijzingen
lag de loonpolitieke norm besloten. De minister van Sociale Zaken
placht bij het opstellen van zijn algemene aanwijzingen het advies van
de Stichting van de Arbeid in te winnen.
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2. De fase van beleidsuitvoering
Het woord was vervolgens aan de onderhandelingspartijen op decen-
traal niveau -de onderhandelingen vonden voornamelijk op bedrijfs-
takniveau plaats-, om op basis van de centrale richtlijnen een cao af
te sluiten. Dit resulteerde in een 'concept-overeenkomst'.

3. De fase van goedkeuring
Zodra de partijen tot een overeenkomst waren gekomen, legden zij
deze voor aan het CvR. Het CvR verwees in eerste instantie iedere cao
naar de Stichting van de Arbeid om deze daar te laten beoordelen en
erover geadviseerd te worden. De Stichting nodigde de twee partijen
uit voor een hoorzitting met de zogeheten looncommissie van de Stich-
ting. Vervolgens adviseerde de Stichting het CvR over de cao. Het CvR
was echter aan geen enkel advies gehouden. Onthield het CvR de
goedkeuring dan zagen de organisaties zich genoodzaakt een nieuwe
cao af te sluiten, een proces dat zolang aanhield tot dat de uitkomsten
van die overeenkomst pasten in de loonpolitieke doelstellingen van de
overheid.

4. De fase van beleidscontrole
Gedurende de looptijd van de contracten zorgden ambtenaren van de
arbeidsinspectie voor de nazorg. Men inspecteerde of de partijen zich
hielden aan de regels van de goedgekeurde cao. Overtredingen konden
strafrechtelijk vervolgd worden en in boetes of zelfs gevangenisstraf-
fen resulteren. (In de praktijk heeft de overheid steeds een lankmoedi-
ge houding aangenomen tegenover geconstateerde afwijkingen van de
wettelijke bepalingen. Er waren hooguit 85 controlerende ambtenaren
voor het gehele  land  en in hooguit   10%   van  de  door hen gesignaleerde
overtredingen werd daadwerkelijk tot strafrechtlijke vervolging overge-
gaan. Daarbij kwamen bovendien slechts geringe geldboetes voor).

Alhoewel uit het vorengestelde de conclusie zou kunnen worden getrokken
dat de macht van de overheid inzake de loonvorming absoluut was en het
georganiseerde bedrijfsleven aan de zijlijn stond, -tegenover de gejuridifi-
ceerde overheidsmacht (BBA'45) staat formeel louter en alleen een advise-
ringsbevoegdheid van de sociale partners-, blijkt bij een nadere bestude-
ring van de loonpraktijk dat het georganiseerde bedrijfsleven wel degelijk
een grote invloed uitoefende op die loonvorming. Dit was namelijk het
geval indien men in de Stichting van de Arbeid tot eenstemmige adviezen
kwam   inzake het loonstijgingspercentage   (fase    1)   en/of   de   al   of   niet
goedkeuring van de concept-overeenkomst (fase 3). Eenstemmige adviezen
van de Stichting van de Arbeid werden door de overheid altijd integraal
overgenomen.
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*In   de   periode   na    1945   is   er geen echte geleide loonpolitiek geweest.
Want dat zou betekenen dat de overheid -ook bij forse tegenwerking
van de betrokken partijen- de arbeidsvoorwaarden zou kunnen opleg-
gen. Dat was zelfs in de tijd van de geleide loonpolitiek niet of nau-
welijks het geval, waardoor alleen al de term geleide loonpolitiek een
overbelichting geeft van de macht van de overheid' (Peper 1976:315).

Eenstemmigheid binnen de Stichting was in de eerste jaren na de oorlog
meer regel dan uitzondering. 'In werkelijkheid was het loonbeleid het
resultaat van ontelbare en voortdurende onderhandelingen met bonafide
werkgevers en arbeiders; in werkelijkheid werd het beleid tripartite be-
paald' (Levenbach 1955:13). Mulder spreekt in dit verband dan ook terecht
van *loonvorming in overleg' (1956). Materieel heeft het zwaartepunt van
de loonvorming in de na-oorlogse jaren bij het bedrijfsleven gelegen,
want de overheid heeft zich in de overgrote meerderheid van de gevallen
bij de adviezen van het bedrijfsleven aangesloten. Is het zeker waar dat
de overheid in Nederland meer invloed op de loonvorming had dan in enig
ander democratisch Westers land, elke gedachte aan economische dictatuur
moet als volstrekt onjuist van de hand gewezen worden:

*Het was de zeer reele invloed, welke werknemers en werkgevers in
hun onderscheiden geledingen op de loonvorming uitoefenden, welke
aan het stelsel de nodige souplesse gaf. Om een technisch beeld te
gebruiken; de olie van deze invloed voorkwam, dat de wrijvingen ge-
vaarlijk hoog opliepen, daar waar de eisen van het algemeen econo-
misch belang in het vlak van de directe groepsbelangen moesten wor-
den getransponeerd' (Derksen 1963:202).

De noodzaak van een snel economisch herstel door middel van beheerste
loonontwikkeling had bij de centrale geledingen van het georganiseerde
bedrijfsleven de hoogste prioriteit. Op de arbeidsmarkt stonden feitelijk
dan ook geen tegenstanders tegenover elkaar. De centrale geledingen van
het georganiseerde bedrijfsleven hadden slechts tot taak het gedrag van
hun achterban te reguleren en te beheersen. Met name de vakcentrales
vervulden een rol in de bewaking van het algemeen belang door hun dis-
ciplinerings- en gedragsregulerende functie naar beneden toe. Daarvoor
diende de vakcentrale soms als stakingsbreker op te treden. In het alge-
meen verliepen deze  intra-organisatorische neerwaartse beheersingspro-
cessen' (Reynaerts/Nagelkerke 1986:116) echter vlekkeloos. De achterban
was zeer volgzaam en gedisciplineerd.
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Inhoudelijk liet de overheid in het begin -de periode 1945-1954- het loon-
peil alleen stijgen naar gelang de kosten van levensonderhoud stegen.
Deze 'prijscompenserende doelstelling' (Emanuel 1972:48) had tot gevolg
dat de reele loonontwikkeling op de nullijn werd geplaatst. Het loonbeleid
was daarbij uniform van aard, het werd geleid door het coOrdinatieprinci-
pe. Dit principe kwam met name tot uiting in de invoering van een uni-
form landelijk systeem van werkclassificatie en het gemeenteclassificatie-
systeem. Met dit systeem werd een sociaal minimum ingevoerd, dat de
kosten van levensonderhoud van een werknemersgezin in de grote stad als
grondslag aanvaardde. Voor kleinere steden en plattelandsgebieden werden
lagere sociale minima vastgesteld. Ook heeft de overheid direct na de
Tweede Wereldoorlog de veelal scheve beloningsverhoudingen rechtgetrok-
ken. Na deze sanering werd allereerst besloten tot het in stand houden
van uniforme loonverschillen op basis van een indeling in geschoolde,
geoefende en ongeschoolde werknemers. Dit systeem werd al snel vervan-
gen door een uniform landelijk stelsel van werkclassificatie. Op basis van
de ontleding van de verschillende kenmerken, die met de vele soorten
arbeid samenhangen werd een beloningsrangschikking opgesteld. Daarin
paste het principe gelijk loon voor gelijksoortige arbeid. Voor prestatiebe-
loning of andere vormen van loondifferentiatie bestond weinig ruimte. De
uniformiteit van het loonbeleid werd nog versterkt door de introductie
van het koppelings- en trendbeleid.

'Had de overheid in het verteden door de a.v.v. van cao's meermaals
blijk gegeven de collectieve arbeidsovereenkomst als instituut te on-
dersteunen, met het koppelings- en trendbeleid accepteert ze de bete-
kenis van de cao voor het overheidspersoneel' (Rood 1985:164).

Vonden de werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar in de geleide
loonpolitiek en in de onder dit stelsel gevoerde politiek van beheerste
loonvorming, de motieven om dit systeem te accepteren waren nogal ver-
schillend. De steun die de werknemersorganisaties gaven aan het systeem
van geleide loonpolitiek en de politiek van beheerste loonvorming berustte
op de volgende motieven:
1. Geleide loonpolitiek werd geaccepteerd in het kader van het streven

naar een plan-economie, een centraal geleide economie. Deze plan-eco-
nomie werd voorgestaan in het Plan van de Arbeid (1935), dat was
opgesteld door de SDAP en het NVV. Een geleide loonpolitiek zag men
als voorschot richting een dergelijke centrale ordening. Dit motief (en
deze hoop) speelde alleen in het begin een rol. Met de liberalisering
van de economie en de mislukking van de 'doorbraak'-gedachte ver-
dwijnt de hoop op een plan-economie.
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2. De economische politiek na de liberalisering van de economie bood de
vakbeweging de zekerheid dat men niet met lege handen bij de leden
behoefde aan te komen. Vrij algemeen waren de pleidooien voor een
gemengde economische orde, waarin de overheid een actief aandeel in
de beleidsbepaling zou behouden. Bij die economische politiek stond de
instandhouding van de volledige werkgelegenheid, h6t grote trauma van
de arbeiders, zeer hoog genoteerd, alsmede de uitbouw van het sociale
zekerheidsstelsel. Wat dit laatste betreft is er in de loop der jaren
vijftig, met een doorloop in de jaren zestig, inderdaad een indrukwek-
kend systeem van sociale zekerheid ontstaan dat met name voor de
werknemers tot een sterk toegenomen inkomenszekerheid bij ziekte,
ouderdom, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid heeft geleid. Buiten
de keynesiaanse opvatting met betrekking tot de effecten van een te
kort schietende vraag, droeg de sociale zekerheid ook nadrukkelijk een
sociaal karakter. Veldkamp spreekt in dit verband van de derde fase in
de ontwikkeling van de sociale zekerheid. Lag in de eerste fase het
accent op de bescherming van de arbeider tegen de onzekerheden en
uitwassen van het kapitalistisch industrialisme en droeg de wetgeving
het karakter van een uitzonderingswetgeving, legde de wetgever in de
tweede fase de nadruk op de arbeider als mens, in de derde fase wordt
de sociale zekerheid geent op de sociale positie van de burger (Veld-
kamp 1980:173).

3. Geleide loonpolitiek werd verdedigd omdat men de mening was toege-
daan dat deze vorm van loonpolitiek tot volledige werkgelegenheid zou
leiden. De vakbeweging onderschreef de economische logica van de
uitgestelde consumptie.

4. Geleide loonpolitiek werd aanvaard omdat hiermee de concurrentie
tussen de verschillende vakorganisaties zou worden gepacificeerd, aan-
gezien voor elke bedrijfstak en voor elk bedrijf dezelfde loonstijgings-
percentages golden.

5. Geleide loonpolitiek werkt nivellerend en solidariteitsbevorderend. De
lonen werden niet op de schaarsteverhoudingen per deelmarkt afge-
stemd, de loonsverhogingen waren uniform van aard en de overheid
had gezorgd voor een sociaal minimum. Dit motief kreeg nog meer
gewicht toen de overheid besloot de lonen van haar personeel en de
sociale uitkeringen aan de cao-lonen te koppelen.

6. De machtsverhoudingen, speciaal op politiek terrein, schenen de vakbe-
weging, en vooral het NVV, zekerheid te bieden. De deelname van de
PvdA aan de regering bood gemakkelijke mogelijkheden tot bepleiting
van werknemersbelangen. De recrutering van ministers uit de vakbewe-
ging sterkte dit vertrouwen.
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De motieven bij de werkgeversorganisaties om de geleide loonpolitiek en
het beleid van beheerste loonvorming te verdedigen waren van geheel
andere aard:
1.    De lage lonen welke   in het kader   van de geleide loonpolitiek werden

nagestreefd zouden bijdragen tot een gunstige rendementspositie en
een gunstige concurrentiepositie op de wereldmarkt.

2. Door de beloning op de arbeidsmarkt niet af te stemmen op de schaar-
steverhoudingen, voorkwam men onderlinge concurrentie; collega-werk-
gevers waren niet in staat de werknemers weg te lokken (brain drain).
Dit argument werd des te sterker naarmate in de jaren vijftig de
arbeidsmarkt krapper werd. Bovendien vergrootte de uniforme geleide
loonpolitiek de arbeidsvrede.

3. De werknemers hadden zich tevreden gesteld met een vertegenwoordi-
gende rol in officiele adviesorganen van de regering en eisten geen
actieve rol op in het bedrijfsbeheer. Hiermee bleef de beslissingsvrij-
heid voor de ondernemers op ondernemingsniveau onaangetast.

De periode tot rond het midden van de jaren vijftig geldt als een periode
waarin er sprake was van een compromis tussen kapitaal en arbeid: de
ondernemers zouden baas in eigen huis blijven en kunnen rekenen op de
steun van de vakbeweging in het streven naar produktiviteitsverhoging, de
werkgevers onderschreven het streven naar volledige werkgelegenheid,
aanvaardden de idee van collectieve loonsverhoging conform de produkti-
viteitsontwikkeling, werkten mee aan de opbouw van een stelsel van soci-
ale    zekerheid en erkende de vakbeweging als sociale partner.    Na    1954
verminderde de harmonie. De gebeurtenissen in deze periode gaven blijk
van wat ook wel wordt aangeduid als 'de paradox van het /oonbe/eid':
geleide loonpolitiek is het meest succesvol wanneer zij het minst nodig is
(ten tijde van overeenstemming tussen het georganiseerde bedrijfsleven),
en het moeilijkst wanneer zij het hardst nodig is, zoals ten tijde van
volledige werkgelegenheid (Fase 1980:126; Peper 1976:315).

In   de periode 1945-1954 onderkenden werkgevers en werknemers   hun
gemeenschappelijk belang bij de loonbeheersing. Men kan in wezen stellen
dat in die periode het model van de geleide loonpolitiek feitelijk niet had
behoeven te worden geinstalleerd. Geleide loonpolitiek blijkt echter het
moeilijkst wanneer zij het hardst nodig is, zoals in een situatie van vol-
ledige werkgelegenheid. In het midden van de jaren worden de actoren
op de arbeidsmarkt geconfronteerd met een dergelijke zeer krappe ar-
beidsmarkt. De effecten van deze verandering in de economische context
doen zich weldra gevoelen. Terwijl de centrale organisaties blijven opte-
ren voor een beheerste loonvorming, openbaart zich op decentraal niveau
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de macht van de markt: 'een botsing van markt en institutie' (Ter Hoeven
1972:24) wordt onvermijdelijk. De roep vanuit de lagere regionen om vrij-
ere loonvorming, differentiering en decentralisering neemt toe. De werk-
gevers kunnen niet langer meer met de geleide loonpolitiek uit de voeten.
Uniforme lonen werken remmend op het aantrekken van personeel. Ont-
duiking en overtreding van de loonvoorschriften wordt dan ook meer regel
dan uitzondering. Ook binnen de vakbeweging ontstaan spanningen ten
gevolge van de veranderde omstandigheden. De werknemers moeten con-
stateren dat de centrale geledingen niet het onderste uit de kan halen.
Blijkens het loongedrag van de individuele werkgevers is bij de werkge-
vers veel meer te halen dan datgene wat op centraal niveau door de
vakcentrales wordt uitonderhandeld. Economische wenselijkheid, het loon-
beleid van de vakcentrales, en economische mogelijkheid, de loonpraktijk,
wijken steeds meer van elkaar af (Reynaerts/Nagelkerke 1986:187):

*Tegenover de *vakeconomie' van overheid, werkgeversverbonden en
vakcentrales staat de 'volkseconomie' van de werknemers' (Ter Hoeven
1972:30).

De vakcentrales en werkgeversverbonden blijven tegen beter weten in
vasthouden aan de geleide loonpolitiek. De vakcentrales blijven het model
van de geleide loonpolitiek verdedigen bevreesd als ze waren dat een
herinstitutionalisering richting een vrije, gedecentraliseerde loonvorming
ten koste zou gaan van de solidaristische loonpolitiek. De werkgeversver-
bonden vreesden de macht van de markt. Als de beslissing inzake de
arbeidsvoorwaarden niet meer langer bij de overheid ligt, zal, zo betoog-
den de werkgevers, de machtsfactor in plaats van de economische argu-
mentatie de doorslag geven; ongeremde loonacties zullen het gevolg zijn
(Van Peijpe 1985:426). De overheid en de centrale geledingen van het
georganiseerde bedrijfsleven berustten niet in de uitholling van de institu-
tie door de markt. De beheersingspretentie, en daarmee het beginsel van
institutionalisering, heeft men niet willen opgeven. Men heeft getracht het
model van de geleide loonpolitiek te handhaven en de spanningen te miti-
geren door meer vrijheden in het loonbeleid zelf in te bouwen. Allereerst
deed in 1954 de 'welvaartsdelende doelstelling' (Emanuel 1972:50) zijn
intrede. Niet langer de ontwikkeling van de materi8le onderhoudskosten
was de richtsnoer voor de loonvorming, maar de stijging van de levens-
standaard. Deze vernieuwing leidde tot de zogenaamde welvaarts/oonron-
din: de loonronden worden afgestemd op het behoud van het aandeel der
werknemers in de algemene welvaart. De welvaarstloonronden compenseren
niet alleen de prijsstijging, maar bovendien zorgden zij ervoor dat de
19onontwikkeling parallel verliep met de toeneming van de arbeidsproduk-
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tiviteit. Deze beleidswijziging was ingegeven door de als gevolg van de
voortdurende groei van de produktiviteit, de winsten, de investeringen en
het nationaal inkomen, door allen gedeelde overtuiging dat men de werk-
nemers in deze welvaartsstijging diende te laten participeren. Wat wet
bleef bestaan was de uniforme aard van het loonbeleid; het coOrdinatie-
principe.

Tegen het coOrdinatieprincipe rees meer en meer verzet, met name vanuit
werkgeverskringen. Gezien de uniforme loonstructuur slaagden deze er
namelijk niet in om op de krappe arbeidsmarkt arbeiders aan te trekken.
De roep om differentiatie werd door de regering inzoverre gehonoreerd
dat   men in eerste instantie   -in 1957- overstapte van volledige   verplicht-
stelling op gedeeltelijke verplichtstelling van het landelijk loonstijgings-
percentage. Deze maatregel had tot gevolg dat een door de regering afge-
kondigd loonstijgingspercentage van bijvoorbeeld 6% nu voor 3% verplicht
gesteld werd, de rest mocht, maar behoefde de werkgever niet te geven.
Deze eerste poging om differentiatie-mogelijkheden in de geleide loonpoli-
tiek in te bouwen mislukte volledig. In de praktijk moesten alle bedrijfs-
takken en ondernemingen het maximum geven, daar de arbeidsmarkt te
krap was om daaronder te blijven. In de periode 1959-1963 zag de over-
heid zich genoodzaakt om de mogelijkheden tot differentiatie verder uit
te bouwen. De roep om differentiatie leidde ertoe dat het produktiviteits-
verloop per bedrijfstak als belangrijkste norm voor loonsverhogingen ging
gelden: het produktiviteitsprincipe. Vanaf dat moment zou de verhoging
van produktiviteit in een tak van de industrie het belangrijkste criterium
bij de loononderhandelingen zijn. Dit principe zou in de praktijk een
falikante mislukking worden. Allereerst bleek de overheid volstrekt niet
bij machte om eenduidige meet-criteria aan te leggen inzake die produkti-
viteitsontwikkeling. Daarnaast wenste de overheid ook het coOrdinatie-
principe niet geheel los te laten, bevreesd zoals zij was dat een strikt
volgen van het produktiviteitsbeginsel zou leiden tot sociale onrust ten
gevolge van het ontstaan van grote beloningsverschillen tussen de ver-
schillende bedrijfstakken, dan wel dat er een inflatie-aanwakkerend effect
van de nieuwe beleidslijn zou uitgaan doordat de loonontwikkeling in
bedrijfstakken met lage arbeidsproduktiviteitscijfers de loonbewegingen
van produktieve bedrijfstakken zou gaan volgen -loonnavolging-, om te
voorkomen dat de werknemers weggezogen zouden worden.

Al deze maatregelen bleken volstrekt ontoereikend om aan de spanningen
een einde te maken. De botsing van markt en institutie kon niet verme-
den worden. De granieten bodem onder het centralistisch expertocratisme
werd van onderop aangetast. Zwarte loonvorming deed zijn intrede [28].
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11.3 De periode 1945-1960  en de 'perfecte' arbeidsmarkt

In hoeverre beantwoordde de arbeidsmarkt uit onderhavige periode aan de
voorwaarden voor 'perfectie', zoals hierboven geformuleerd? Bij de beant-
woording van deze vraag richten we ons op de voorwaarden die zijn
gesteld aan stabiele en motiverende arbeidsovereenkomsten.

Dearbeidsverhoudingen in de periode 1945-1960 concentreerden zich voor-
namelijk op het niveau van de tweede voorwaarde: de verhouding tussen

prestatie en beloning. Op het niveau van de strijd om het loon heeft men
de strijdbijlen begraven en was er sprake van overeenstemming. De werk-
nemers accepteerden een beheerste loonontwikkeling vanuit de logica van
de uitgestelde consumptie, vanwege het uniform, gecoOrdineerd en dus
solidaristisch karakter van dit loonbeleid, vanwege het feit dat de over-
heid de loonontwikkeling van een vloer had voorzien: het minimumloon, en
de uitkeringen en de ambtenarensalarissen aan de cao-lonen waren gekop-
peld. De naar winst en behoud van zeggenschap strevende werkgever had
ook volstrekt geen moeite met het bestaande loonsysteem. Het compromis
in de strijd om het loon resulteerde in een zeer geleidelijke en stabiele
ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote: in 1945 bedroeg de A.I.Q. 65%,
in 1960 68.7%. De gematigde loonontwikkeling heeft zeker bijgedragen tot
de gunstige arbeidsmarktoutput.  In 1960 kende Nederland  een te verwaar-
lozen werkloosheidspercentage van  1.9%. Deze gunstige arbeidsmarktcij fers
zijn ook het gevolg van het bestaan van een symmetrie in het waardenpa-
troon van werkgever en werknemer (voorwaarde vier). De werkgevers
zetten hun winsten direct om in investeringen; de ondernemers bleven
niet 'zitten' op hun winsten, maar gebruikten deze om hun investeringen
te financieren. De houding van de werknemers ten opzichte van het kapi-
talistische produktiesysteem en tegenover produktie en arbeid   in   het   bij -
zonder, was positief te noemen. De relatie tussen kapitaal en arbeid stond
al met al ver af van een klasse-achtige verhouding.

Toch was het bestaande compromis in de strijd om het loon nog ver
verwijderd van een echt evenwichtige verhouding tussen prestatie en
beloning. Het inruilen van de machtsstrategie voor de integrale stratogie
ten aanzien van het loonbeleid, berustte niet op de overtuiging dat belo-
hihg en prestatie altijd en overal een interdependent verband vormen. De
overeenstemming was louter en alleen ingegeven door de situatie zelf: de
logica van de situatie voerde tot harmonie. De gebeurtenissen na 1960
zouden hiervan getuigen. De gebeurtenissen op de arbeidsmarkt getuigden
echter ook nog van andere tekortkomingen in het bestaande compromis
tussen prestatie en beloning.
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Allereerst bleek al snel dat de geleide loonpolitiek als overlegmodel veel
te star en rigide van aard was. De geleide loonpolitiek heeft bijgedragen
tot het succes van de arbeidsmarkt, maar zal hiervan uiteindelijk zelf
het slachtoffer worden. Op het moment dat de arbeidsmarkt een uitermate
dynamisch gegeven werd en de behoefte aan differentiatie groeide, getuig-
de de geleide loonpolitiek van haar tekortkomingen. De spanningen in de
periode    na 1954 waren niet zozeer het gevolg   van een spanning tussen
kapitaal en arbeid, maar van een spanning tussen de lagere regionen van
het georganiseerde bedrijfsleven, de markt, en de hogere regionen, insti-
tutie. Economische krachten blijken het systeem uiteindelijk sterker te
ondermijnen dan ideologische tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid'
(Reynaerts/Nagelkerke 1986:185). De markt, zoals deze zich presenteert
aan de decentrale organen van het georganiseerde bedrijfsleven, eiste zijn
evenwichtsherstellende functie op. Het loonbeleid van macro-economische
gebondenheid zonder micro-economische vrijheid strookte niet langer met
het dynamisch karakter van de arbeidsmarkt. Wil de arbeidsmarkt functio-
neren, dan zal het loonsysteem op de een of ander manier de verschillen
in prestaties per arbeidsdeelmarkt, per onderneming en per werknemer tot
uitdrukking moeten kunnen brengen. Het model van de geleide loonpolitiek
probeerde wel te differentieren, maar kon daarin niet slagen vanwege zijn
supercentralistische aard. Het gevolg: zwarte loonvorming en ontduiking
van de loonpolitieke voorschriften. De geleide loonpolitiek die de arbeids-
markt in de jaren 1945-1955 had laten functioneren, ging deze in de jaren
zestig frustreren. Doordat werkgevers onder het bestaande loonsysteem
moeilijk aan nieuwe arbeidskrachten konden geraken, lieten zij voorgeno-
men investeringen achterwege of investeerden zij in machines. Het uni-
forme karakter van het stelsel van loonvorming kwam ook niet ten goede
aan de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling en de arbeidsmobiliteit.

Daarnaast was het centralistisch karakter van het stelsel van geleide
loonpolitiek niet alleen ondemocratisch, het feit dat de centrale geledin-
gen onderhandelden zonder last of ruggespraak leidde er ook toe dat de
verantwoordelijkheid voor het loongedrag verschoof van de individuele
werkgever en werknemer naar de centrale geledingen. Wanneer de ar-
beidsmarkt in de jaren zestig krapper en krapper wordt, leidt deze insti-
tutionele verantwoordelijkheid tot een loongedrag bij individuele werkne-
mers en werkgevers, waarbij deze gaan functioneren los van de gevolgen
ervan. De institutionele verantwoordelijkheid van de centrales -de bevoog-
ding van de loonmarkt-, holde de persoonlijke verantwoordelijkheid van
de decentrale geledingen uit. De lonen exploderen.
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Echter niet alleen het te starre, uniforme en a-democratische karakter
van het stelsel van geleide loonpolitiek brengt dit stelsel in spanning met
de voorwaarde van een evenwichtige verhouding tussen prestatie en belo-
ning, ook op het niveau van de hoogte van de lonen liet het model van
de geleide loonpolitiek te wensen over. Harmsen en Reinalda, critici van
het gevoerde loonbeleid, drukken het als volgt uit

*Door de politiek van lage lonen behaalden de grote ondernemingen
winsten die weldra tot een uitzonderlijke hoogte opliepen, tegen de
achtergrond van het zorgelijke bestaan van een groot deel der arbei-
dersklasse. Het kapitalisme kent noch gedeelde armoede, noch gedeelde
rijkdom. Integendeel, de rijkdom heeft de armoede tot voorwaarde'
(1975:256).

Depolitiek van beheerste loonvorming was gunstig, haar startpunt ongun-
stig. Het startniveau van de lonen onder het stelsel van geleide loonpoli-
tiek lag te Iaag; de lonen waren te laag. Was Nederland door de politiek

van beheerste loonvorming in de jaren vijftig een goedkoopte-eiland ge-
worden -een gegeven dat heeft bijgedragen tot een gunstige concurren-
tiepositie en daarmee tot gunstige arbeidsmarktontwikkelingen (stijgende
winsten, investeringen, werkgelegenheid)-, deze positie was niet in alle
opzichten zaligmakend. Allereerst had het lage loonpeil tot gevolg dat
verouderde, weinig rendabele of zelfs slecht geleide bedrijven zich staande
konden houden. Belangrijker is echter dat de technologische ontwikkeling
door het lage loonpeil werd geremd. Het relatief lage loonpeil in Neder-
land ten opzichte van het buitenland, had een remmende invloed op de
arbeidsbesparende investeringen (Dercksen/Fortuijn/Jaspers 1982:256; Albe-
da 1977:68). Door het lage loonpeil ontbrak namelijk de prikkel tot mo-
dernisering en mechanisering van de produktie en dit verzwakte de con-
currentiepositie van de Nederlandse industrie. De negatieve consequenties
hiervan werden in de jaren zestig zichtbaar. De structuur van het Neder-
landse bedrijfsleven is dan inmiddels ingrijpend veranderd. Voor een aan-
tal bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld de textiel- en confectie-industrie, is
het dan echter al te laat. De opgelopen achterstand in de technologische
ontwikkeling blijkt niet meer in te halen.

Voldeed de arbeidsmarkt in onderhavige periode, zoals betoogd, aan de
voorwaarde van een symmetrie in het waardenpatroon van werkgever en
werknemers, tot op bepaalde hoogte was er ook sprake van een symmetrie
tussen de situatiebeperkingen aan beide zijden van de arbeidsovereen-
komst. De strijd om de tijd had geleid tot het compromis van de wettelijk
vastgestelde 45-urige werkweek. Zowel vanuit werkgeversoptiek -rekening
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houdend met de bestaande produktietechniek en het management van die
tijd-, als vanuit werknemersoptiek -er kwam steeds meer ruimte voor
vrije tijd (de 48-urige werkweek maakte plaats voor de 45-urige werk-
week)-,    was er sprake    van een compromis. Wat echter   in deze periode
niet ter discussie stond was de relatie tussen bedrijfstijd en arbeidstijd.

Aan een voorwaarde werd in die jaren zeker niet voldaan: de voorwaarde
van een geintegreerd arbeidsbeleid. Keerden de werkgevers en hun organi-
saties zich in alle toonaarden tegen inspraak en medezeggenschap van de
vakbeweging inzake bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden, enz., de vak-
beweging stelde zich tevreden met een vertegenwoordigende rol in offici-
ele adviesorganen van de regering en eiste geen actieve rol op in het
bedrijfsbeheer. De centralistische ordening van de collectieve arbeidsver-
houdingen in de eerste vijftien jaar na de oorlog heeft in feite de be-
heersing van de vakbeweging betekendi ze aanvaardde de verantwoorde-
lijkheid voor een strikt loonregime zonder daadwerkelijke medebeslissings-
bevoegdheid (Reynaerts/Nagelkerke 1986:165).

'Kilo's verantwoordelijkheid tegen slechts miligrammen bevoegdheid. De
vakcentraleleiders zagen af van enige aanspraak op een actieve rol van
de werknemers in het bedrijfsbeheer in ruil voor een ruime vertegen-
woordiging in officiale adviesorganen van de regering, zoals de Stich-
ting van de Arbeid. De vakbeweging gaf de voorkeur aan de emancipa-
tie van de organisatie en van zichzelf boven de emancipatie van de
werknemers in de bedrijven. Gevolg van het ontbreken van echte ar-
beidersmacht in de onderneming (dus absolute ondernemersmacht in het
bedrijfsleven) is dat de onderneming in het macro-economisch beleid
een *black box' is' (Jonkergouw 1983:25).

De georganiseerde uitvoerders wezen elke medeverantwoordelijkheid voor
de management-functie van het ondernemen af; zij hadden slechts een
boodschap aan de lonen en de arbeidsvoorwaarden.

'Hoogstens kan men stellen dat er in deze periode van een schijncon-
sensus sprake is geweest. Voor de medewerking aan de wederopbouw
van het land, de groei en verdeling der welvaart heeft de vakbeweging
bewust afstand gedaan van haar emancipatiefunctie, het streven naar
gewijzigde zeggenschapsverhoudingen in het bedrijfsleven' (Fase
1980:247).
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Het werd aan de overheid overgelaten de condities aan te geven waar-
binnen de werkgevers hun verantwoordelijkheid dienden waar te maken. In
dit proces van maatschappelijke taakverdeling gaf de overheid de minima
aan waaraan de arbeidsomstandigheden dienden-_te voldoen, en voor het
overige was het een zaak voor de werkgevers. De Wet op de Onderne-
mingsraden   van   1950   kan   wat dit betreft als voorbeeld dienen.   Deze   wet
stelt in elke onderneming met meer dan 25 werknemers de instelling van
een ondernemingsraad verplicht. 'De ondernemingsraad heeft tot taak,
zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, bij
te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de onderneming'
(art.6). Voor elke bedrijfstak worden bedrijfscommissies ingesteld, die
toezicht moeten houden op instelling en functioneren van die raden. De
werkgever werd verplicht de ondernemingsraad van tijd tot tijd te voor-
zien van informatie die van belang was voor de uitvoering van het werk
van de raad. De medezeggenschap van de werknemers, zoals deze in de
wet van 1950 tot uiting werd gebracht, kan echter moeilijk als fundamen-
teel worden bestempeld. De positie van de ondernemer mocht niet worden
aangetast en hij moest over alle ondernemingsaangelegenheden de zelf-
standige eindbeslissing kunnen behouden. Om dit te bereiken verkreeg de
ondernemer het alleenrecht op het voorzitterschap van de ondernemings-
raad en kon de ondernemer steeds een beroep doen op zogeheten 6zwaar-
wichtige belangen' om de ondernemingsraad ten aanzien van bepaalde
ondernemingsaangelegenheden buiten spel te zetten.

'Wie durft er openlijk tegen zijn baas in te gaan? Wie meent dat de
ondernemingsraad die moest bijdragen tot een zo goed mogelijk functi-
oneren van het bedrijf, ook grote bevoegdheden kreeg, komt bedrogen
uit. Het blijft bij adviseren en de mogelijkheid voorstellen te doen. De
ondernemer is gehouden over de economische gang van zaken aan de
ondernemingsraad zoveel mogelijk inlichtingen te verschaffen. De laat-
ste heeft echter niet de bevoegdheid op grond hiervan krachtens een
of ander meerderheidsbesluit stappen te ondernemen. Immers dat zou
de zelfstandige positie van de ondernemer aantasten. De ondernemer
kan bovendien de ondernemingsraad met betrekking tot de verschafte
informatie geheimhouding opleggen' (Harmsen/Reinalda 1975:318).

Het is typerend dat de vakbeweging niet zozeer in het geweer kwam
tegen de ontbrekende bevoegdheden van de ondernemingsraad -niet alleen
kende de wet geen sancties betreffende de oprichting van een onderne-
mingsraad, deze ontbraken ook met betrekking tot de wijze waarop een
raad   functioneert-,   als wel tegen het voorstel de kandidaatstelling  voor  de
ondernemingsraad niet aan het vakbondslidmaatschap te binden. Hieraan
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verbond de vakbeweging de conclusie dat de ondernemingsraad geen be-
voegdheden mocht krijgen die het werk van de vakbeweging zou kunnen
doorkruisen. Hier komt bij dat de vakbeweging in deze jaren toch al
volstrekt geen heil zag in de aanwezigheid op decentraal niveau, bevreesd
als ze was voor machtsverlies van de centrale geledingen. Bij de vakbe-
weging en de ondernemers bestond hiermee een soort communis opinio
over taak en bevoegdheden van de ondernemingsraad. Beide partijen kon-
den in deze periode slechts vrede hebben met dit instituut als de autono-
mie van beiden zou worden gehandhaafd. Uiteindelijk ging de wet er van
uit dat de kandidaatstelling in eerste instantie een zaak was van de  er-
kende' vakorganisaties, maar liet de mogelijkheid van vrije kandidaatstel-
ling open.

*Terwijl het NVV zich nauwelijks opwond over het ontbreken van
echte medezeggenschap en over het onaangetast blijven van de
machtspositie der ondernemer, bleef het op het punt van de anders en
niet-georganiseerden namokken' (Harmsen/Reinalda 1975:321).

De afwezigheid van een geintegreerd arbeidsbeleid leidde tot de fragmen-
tatie van het arbeidsbeleid. Reacties op het bestaan van een gefragmen-
teerd arbeidsbeleid bleven in deze periode grotendeels uit. Hoogstens kan
de blijvend lage participatiegraad van vrouwen in verband gebracht wor-
den met het uitblijven van allerlei tevredenstellende regelingen inzake de
werkomstandigheden van deze categorie werknemers (bijv. het ontbreken
van regelingen ten aanzien van kinderopvang). Het grotendeels uitblijven
van reacties op het ontbreken van een geintegreerd arbeidsbeleid heeft
ons inziens alles te maken met de situatie waarin de arbeiders na de
oorlog verkeerden. Zij verkeerden direct na de oorlog in zulke armoedige
omstandigheden dat ze elk werk accepteerden als het maar geld opleverde.
Het werk diende vooreerst ter leniging van de zorgen van alle dag (voed-
set, huisvesting, enz.). Zaken als zelfontplooiing op het werk, humane
arbeidsomstandigheden, werden, hoe fundamenteel ook, op het tweede plan
geschoven. In wezen kan men deze houding van de werknemers verklaren
vanuit de behoeftenhierarchie van Maslow. Maslow stelt dat de mens een
organisme is met behoeften. Deze behoeften roepen een spanning op. De
mens gaat gedrag vertonen om die spanningen te reduceren. Die reductie
noemt hij behoeftenbevrediging. Zodra een bepaalde behoefte bevredigd is,
zakt deze onder het niveau van het bewustzijn. Er treedt vrijwel onmid-
dellijk een andere behoefte voor in de plaats. Aan dit proces is geen
einde. De mens spant zich voortdurend in om zijn behoeften te bevredi-
gen. Maar is eenmaal aan een behoefte voldaan, dan kan die niet meer
motiveren. Maslow stelt nu, dat we in die behoeften van de mens een
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structuur waarnemen. Die behoeften zijn in een aantal niveaus geordend
naar belangrijkheid. Geen enkele hogere behoefte verschijnt als prikkel
tot handelen als niet aan de voorgaande behoeften is voldaan, een lagere
behoefte onbevredigd is gebleven. Voor de naoorlogse arbeider waren de
arbeidsextrinsieke aspecten van de arbeid (fysiologische, zekerheids- en
sociale behoeften) van veel meer belang dan de arbeidsintrinsieke aspecten
(medezeggenschap, zelfontplooiing, enz.); 'Erst das Fressen, dann die Mo-
ral: Echter, in de zestiger jaren zal deze houding fundamenteel veran-
deren, met alle gevolgen van dien voor de verhoudingen op en het functi-
oneren van de arbeidsmarkt!

Samenvattend kunnen we het volgende concluderen met betrekking tot de
'perfectie' van de arbeidsmarkt in de periode 1945-1960. De arbeidsmarkt
in onderhavige periode beantwoordde grotendeels aan een tweetal voor-
waarden voor perfectie: er was sprake van een symmetrie in het waarden-
patroon van werkgever en werknemer en tot op bepaalde hoogte van een
symmetrie tussen de situatiebeperkingen aan beide zijden van de arbeids-
overeenkomst. Aan de voorwaarde van een evenwichtige verhouding tussen
prestatie en beloning werd niet geheel, aan de voorwaarde van een ge-
integreerd arbeidsbeleid werd in zijn geheel niet beantwoord. Ten aanzien
van de verhouding tussen prestatie en beloning mag, naast de vele kriti-
sche aantekeningen, een positief punt niet onvermeld blijven. Werd het
streven naar de *perfecte' arbeidsmarkt in onderhavige periode voorname-
lijk gedragen door de (keynesiaanse) loonpolitiek, men bleef zeker niet
steken in louter en alleen een economisch rationele loonpolitiek. De mini-
mumloonbepalingen, de sociale uitkeringen en het koppelings-en trendbe-
leid getuigden van een ruimer perspectief dan alleen het economische. De
loonpolitiek koppelde aan de eis van economische rationaliteit de eis van
bestaanszekerheid.

Het is op grond van bovenstaande kenmerken dat we de arbeidsmarkt uit
de  riode 1945-1960 typeren als Ift model van de 'beperkte' doordringing
21_ interpenetratie. Droeg het interpenetratieve karakter van de arbeids-
markt bij tot het succes van die markt in de jaren vijftig, de beperktheid
van die doordringing zou in hoge mate bijdragen tot het dysfunctioneren
van die markt in de jaren zestig en zeventig.
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12 Het spel
De periode 1960-1980: de periode van verstarring

12.1 De contextvariabelen

De economische omstandigheden
De Nederlandse economie werd in de jaren zestig vooral gekenmerkt door
een aanhoudende sterke groei. Het netto nationaal inkomen steeg in die
jaren van ruim 38 mitjard gulden tot bijna 94 miljard gulden. Het hoge
groeitempo manifesteerde zich over de hele periode, zij het dat de jaren
vOOr 1964 en het jaar 1966 een iets rustiger tempo vertoonden. De ar-
beidsmarkt was in de beginjaren zestig krapper dan ooit de werkloosheid
kwam gemiddeld niet boven  de 2%. 'Vanaf  1960 kan zelfs gesproken wor-
den van een situatie van smeer' dan volledige werkgelegenheid' (Dercksen/
Fortuijn/Jaspers 1982:146). De stroom buitenlandse gastarbeiders groeide
gestaag. Behalve deze uitbundige welvaartsontwikkeling gaf met name de
tweede helft van de zestiger jaren echter ook somberder verschijnselen te
zien. Een stroom van bedrijfssluitingen, reorganisaties en fusies ging
gepaard met massale ontslagen. Van Voorden brengt deze ontwikkelingen
in verband met een doorzettende industrialisatie die een verzakelijking
van de sociale verhoudingen met zich meebracht 'Koele afweging van de
weg naar maximaal resultaat neemt meer en meer de plaats in van de
vooropgezette wens in goed overleg samen te werken' (1981:13). Al met al
leek de gunstige ontwikkeling in de jaren zestig echter te bevestigen dat
met behulp van een keynesiaanse overheidspolitiek, het mogelijk was een
permanente en redelijk ongestoorde economische groei te bereiken, zonder
een al te hoge inflatie.

De economische omstandigheden verslechterden in de jaren zeventig in
snel tempo. Het zijn vooral de beide oliecrises van 1973 en 1979 geweest
die de aanleiding vormden voor een forse internationale recessie. De oor-
zaken van de economische malaise van de jaren zeventig en tachtig zijn
niet eenduidig. Een patroon van onderling samenhangende factoren, van
zowel binnenlandse als buitenlandse oorsprong, komen in dit verband naar
voren, zij het dat vrij algemeen de te hoge economische lasten voor het
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bedrijfsleven, met name de directe en indirecte arbeidskosten, beschouwd
worden als de hoofdoorzaak voor de te lage bedrijfseconomische rende-
menten en bijgevolg voor de uiterst geringe expansie van de bedrijvigheid
en de werkgelegenheid. Meer specifiek worden als oorzaken genoemd: de
toegenomen bedrijfseconomische kosten m.b.t. de lonen en sociale lasten,
grondstoffen, energie en de, mede door het voortdurende overheidsbeslag
op geldmiddelen, gestegen kapitaalkosten; verzadigingsverschijnselen, een
afnemende groei van de wereldhandel en, in bepaaide sectoren, de stijgen-
de concurrentie vanuit de 'lage lonen' landen en de te grote expansiedrift
a.g.v. de rooskleurige economische situatie in de grote groeijaren; politie-
ke en monetaire onrust in de wereld; de toepassing van steeds meer kapi-
taalintensieve produktietechnieken in de jaren zeventig (Reynaerts/Nagel-
kerke 1986:203). De gevolgen hiervan bleken diep en ingrijpend te zijn,
met name op de arbeidsmarkt. De werkloosheid steeg. Deze stijging begon
al in 1966. Dat daarbij de stijging van de werkloosheidscijfers niet explo-
sief van aard was, is vooral toe te schrijven aan een uitbreiding van
aantal banen bij de overheid, mede bedoeld als sociaal antwoord op die
crisis.

De sociale en politieke omstandigheden
De   periode   tot    1960   was de periode waarin de ideologische en politieke
strijdbijlen waren begraven. Zakelijkheid heerste alom. Er was in de jaren
vijftig sprake van een mentale integratie die zich institutioneel manifes-
teerde in een verzuilde maatschappijstructuur. Gezag dat zich als zodanig
aandiende, werd als vanzelfsprekend en kritiekloos aanvaard. Wat de lei-
ders zeiden 'de bestuurders was het denken en handelen in integratieve
macro-normen meer vertrouwd dan het bespelen van het distributieve
verdelingsinstrument' (Reynaerts 1985:5)- werd opgevolgd. Deze ingeto-
gen, op herstel van een verwoest land gerichte levensstijl veranderde in
de jaren zestig ingrijpend: de samenleving 'breekt uit zijn knop' (Wijfels
1984:21). De geleidelijke ontmanteling van de sterk verzuilde maatschappij
dient zich aan. De door de zuilen genormeerde, op groepsdiscipline en
zelfopoffering gebaseerde sobere levensstijl wordt ingeruild voor de ont-
dekking van een levensgevoel gericht op individuele zelfontplooiing en
zelfexpressie. De generatie van de jaren zestig wenste zich te bevrijden
van de knellende banden van het verzuilde, traditionele levenspatroon: de
legitimiteit van de *elitaire configuratie' van de samenleving werd aange-
vochten. In alle levenssferen openbaarde zich een streven naar democrati-
sering en ontzuiling, hetgeen tot een radicalisering van het politieke en
sociale klimaat leidde. De jaren zestig werden gekenmerkt door een sterk
opkomend anti-kapitalisme; leiderschap was even verdacht en beladen als
ondernemerschap. De democratiseringsgolf van de jaren zestig krijgt in
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het begin van de jaren zeventig op verlerlei maatschappelijk gebied con-
creet gestalte. De beginjaren zeventig vormden feitelijk de roerige staart
van de veranderings- en vernieuwingsdrift van de jaren zestig en luidden
tegelijkertijd de praktische uitwerking ervan in. Naarmate de jaren zeven-
tig vorderden, bleken de vernieuwingskrachten weg te ebben op de golven
van een inmiddels als structureel te typeren laagconjunctuur. De sombere
inkomens- en werkgelegenheidssituatie maakte de onzekerheid over de
toekomst steeds groter.

Ook in economisch-politiek opzicht zou men de ontwikkeling in de jaren
zeventig als een trendbreuk kunnen beschouwen. In beleidsinstanties wordt
tegen het einde van de jaren zeventig de opvatting algemeen dat de eco-
nomische problematiek een specifiek structureel karakter draagt. De key-
nesiaanse, op conjuncturele vraagfluctuaties gerichte analyse, is in deze
opvatting onbruikbaar geworden. Hoofddoel van de economische politiek
wordt het scheppen van ruimte voor de marktsector, uitgaande van de
veronderstelling dat meer winst meer investeringen betekent en meer
investeringen zullen leiden tot meer werkgelegenheid. Het terugdringen
van de arbeidsinkomensquote, het aandeel van de collectieve sector in het
nationaal inkomen en het financieringstekort van de overheid vormen
hiertoe evenzovele voorwaarden.

12.2 Het stelsel van arbeidsverhoudingen

12.2.1 De overlegmodellen

Ten aanzien van de loonpolitiek was het eind 1960 zelfs de meest toege-
wijde aanhangers van de geleide loonpolitiek duidelijk dat het systeem in
zijn voegen kraakte. De arbeidsmarkt eiste weer haar rechten op als
allocatiemechanisme, de decentrale geledingen eisten inspraak. Over de
vormgeving van het nieuwe loonvormingsstelsel kon men echter maar
moeilijk tot overeenstemming komen. Enerzijds wilde men het systeem van

geleide loonpolitiek op de een of andere wijze handhaven, anderzijds zag
men in dat het zo niet verder kon. Het waren de werkgevers die in deze
periode voorstander waren van handhaving van de geleide loonpolitiek.
Zij, met name het CSWV, waren bevreesd voor de macht van de markt.
Met kracht verzetten zich tegen iedere tendens om de besluitvorming te
verleggen naar bedrijfstak of afzonderlijke onderneming uit vrees dat de
loon- en prijsniveaus dan de grens van wat zij economisch verantwoord
achtten zouden overschijden. Weliswaar zouden de goed renderende bedrij-
ven de loonverhogingen ten taste van de winst kunnen brengen, maar in
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verband met de samenhang tussen de lonen zou dit repercussies hebben op
de marginale bedrijven, die de loonstijging op de prijzen zouden afwente-
len, hetgeen tot exportproblemen en gevaar voor de werkgelegenheid zou
leiden. Deze houding ontlokt Van Doorn (e.a.) de volgende uitspraak:

'Het is trouwens opvallend dat het CSWV, zo'n trouwe apostel van het
vrije ondernemerschap, voorstander is van een blijvende toetsing door
het College. Waarmee weer eens blijkt hoe zeer pragmatische overwe-
gingen strijdig kunnen worden met maatschappijvisie en doelstellingen'
(1976:128).

De vakbeweging voelde in deze periode meer voor vrije loonvorming,
zonder voorafbepaalde overheidsloonnorm en zonder preventieve toetsing
van overheidszijde. Ze verbond hieraan wet de eis dat de centrale gele-
dingen hun belangrijke positie zouden behouden: het model van centrale
coordinatie. Deze voorkeur voor het model van de centrale coOrdinatie
had vooral te maken met de door de vakbonden voorgestane solidaristi-
sche loonpolitiek. De verandering in de houding van de vakbeweging ten
aanzien van het model van geleide loonpolitiek werd ingegeven door het
feit dat de werkgevers op grote schaal zwarte lonen uitbetaalden, waar-
door de vakbondspolitiek van beheerste loonvorming op decentraal niveau
op veel verzet en onbegrip stuitte. Typerend voor de veranderde houding
van de vakbeweging ten aanzien van de overlegstructuur inzake de loon-
politiek is de uitspraak van de voorzitter van het NVV, Oosterhuis:

'We zijn wel idealisten, maar geen idioten. Indien het zo blijft zoals
het nu is, dan is het NVV niet langer bereid de geleide loonpolitiek te
verdedigen' (in: Van Peijpe 1985:414).

De uiteindelijke oplossing werd gezocht in een wijziging van het overleg-
stelset het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1963 (BBA'63):

*De uiteindelijke constructie werd een wonderlijk mengsel van para-
doxen, subtiliteiten, ontsnappingsmechanismen en voorzieningen voor
uitzonderlijke omstandigheden, een overlegstelsel dat haar weerga in de
wereld niet vond' (Windmuller 1983:143).

Een zekere terugtrekking van de overheid van het loonfront en een gro-
tere bewegingsvrijheid voor de particuliere partijen werd bereikt met een
uiterst gecompliceerd systeem. De primaire verantwoordelijkheid voor het
arbeidsvoorwaardenbeleid kwam bij het georganiseerde bedrijfsleven te
liggen, doch deze werd met zoveel voorzorgen voorzien dat nauwelijks
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van vrije onderhandelingen gesproken kon worden. De overheid droeg in
het nieuwe stelsel de ultieme verantwoordelijkheid. Fase spreekt in dit
verband van  de fase van onderscheiden verantwoordelijkheid van overheid
en bedrijfsleven' (1980:265). Het model van de centrale coOrdinatie deed
zijn intrede. Onder dit model was het niet langer meer de overheid (het
CvR) die vooraf de loonpolitieke doelstelling vaststelde, maar de Stichting
van de Arbeid. Tevens werd aan diezelfde Stichting van de Arbeid de
goedkeuringsbevoegdheid toegekend.

De procedure leidend tot een cao verliep onder het BBA'63 als volgt
1.  Beleidsvoorbereiding

Het Centraal Planbureau (CPB) verschafte de macro-economische gege-
vens over de Nederlandse economie. Van de SER werd verwacht dat hij
binnen de nieuwe procedure, geleid door de fundamentele doelstellingen
van de Nederlandse economie en rekening houdend met de ramingen
van het CPB, de grenzen zou vaststellen voor loonstijgingen die veilig
waren. Als de SER zijn advies had bekend gemaakt, was het de beurt
aan de regering en de Stichting van de Arbeid. Er vond overleg plaats
tussen beiden met het SER-rapport als basis. Kardinaal punt hierbij
was dat de Stichting als orgaan van het bedrijfsleven zich principieel
niet in een situatie wilde begeven, waarin zij zich moest houden aan
algemene aanwijzingen van de regering, zoals bij het CvR het geval
was geweest. In geval van eenstemmigheid binnen de Stichting werd,
bij onenigheid tussen regering en die Stichting, de visie van de Stich-
ting de beleidsnorm. Ontbrak deze eenstemmigheid, dan bepaalde de
regering het landelijk loonpakket.

2. Beleidsuitvoering
Om te garanderen dat de centrale norm door de decentrale onderhan-
delingspartners ter harte werd genomen, werd er onder het BBA'63 een
tussenstap ingevoerd. Deze tussenstap werd aangeduid als 'interne

codrdinatie'. De centrate werknemers- en werkgeversorganisaties zou-
den zich, uiteraard apart, met de aangesloten organisaties verstaan en
deze doordringen van de noodzaak om binnen de centraal vastgestelde
maximumgrenzen voor toelaatbare loonveranderingen te blijven. Achter
deze gedachte stak de vrees dat ondanks prognoses, vermaningen en
regeringsverklaringen een groot aantal afspraken bij een vrij loonbe-
leid te hoog uit zouden komen. Het woord was vervolgens aan de
decentrale onderhandelingspartijen. Dit resulteerde in een concept-
overeenkomst.

3. Goedkeuringsprocedure
De preventieve toetsing van cao's door het CvR, werd in het BBA'63
vervangen door een preventieve toetsing door de Stichting van de
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Arbeid. Het BBA'63 bepaalde dat de Stichting van de Arbeid niet eer-
der een cao mocht goedkeuren, dan na verloop van drie weken na
ontvangst van het verzoek. In die tijd kon het CvR (de overheid) zich
een zelfstandig oordeel over de inhoud van de ter goedkeuring voorge-
legde cao vormen. Het CvR had de bevoegdheid in die periode de
Stichting te verzoeken de ter goedkeuring voorgelegde cao uit bepaalde
gezichtspunten van loonpolitiek aan een bijzonder onderzoek te onder-
werpen. Deze algemene waarschuwing werd 'de gele lamp' genoemd.
Ook kon het CvR in deze periode aan de Stichting mededelen, dat het
overweegt in geval van goedkeuring van de cao, de minister te advise-
ren tot onverbindendverklaring van die cao. Dit werd 'de rode lamp'
genoemd. Daarnaast gold dat indien de Stichting over het al of niet
goedkeuren van een cao niet tot een beslissing kon komen, de cao aan
het CvR ter goedkeuring werd voorgelegd.

Toch werd dit systeem, waarin ieder een plaats had, door de regering
onvoldoende geacht. Alhoewel de regering in geval van verdeeldheid bin-
nen de Stichting de loonpolitieke norm kon vaststellen dn daarnaast over
de bevoegdheid beschikte goedgekeurde cao's onverbindend te verklaren,
wilde men in regeringskringen meer invloedsmogelijkheden. Het BBA'63 gaf
«_minister dan ook de bevoegdheid om in geval van een fundamenteel
yerschil van mening tussen Stichting en regering over de toelaatbare
loonkostenontwikkeling, 66k bij eenstemmigheid binnen de Stichting te
intervenieren. De regering kon in een dergelijk geval een loonpauze af-
roepen. Gedurende een nader te bepalen tijdstip mochten dan geen cao's
worden goedgekeurd. Bleef de onenigheid bestaan, dan mocht de regering
na die loonpauze alle loonpolitieke bevoegdheden aan het CvR overdragen
en daarmee feitelijk het BBA'45 weer in werking stellen.

Op het moment dat de centrale organisaties zich bezighielden met de
wenselijkheid van de loonontwikkelingen, regeerde op de arbeidsmarkt
echter feitelijk nog steeds, en steeds nadrukkelijker, de economische
mogelijkheid. De morele beheersing door de centrale organisaties had
tegen de macht van de markt geen schijn van kans. Het gezag van de
werkgeversorganisaties ten opzichte van de ondernemers was zeer gering:

-Herhaaldelijk deden de besturen een klemmend beroep op de leden de
discipline te bewaren, en niet toe te geven aan de looneisen die in
strijd waren met het centrale beleid. Vaak bleken dergelijke oproepen
tevergeefs, en moesten de besturen constateren dat hun onderhande-
lingspositie door de eigen leden was ondergraven' (Peijpe 1985:461).
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Ook de gedragsbeheersende rol van de vakcentrales werd een volledige
mislukking. De druk van onderen was te sterk:

 De sociale en politieke leiders werden de gevangenen, het slachtoffer
van de eigen achterban. Zij raakten binnen de eigen organisatie ver-
strikt in een prisoners dilemma: Of slaafs de taal spreken van een
sterk gepassioneerde achterban Of opstappen' (Van Den Brink 1984:210).

Binnen het bestaande economische krachtenveld konden zelfs de Neder-
landse centrale werkgevers- en werknemersorganisaties met al het gezag
dat ze in de loop der jaren gekregen hadden, de stroom niet keren. De
economische omstandigheden eisten van de sociale partners een toenemend
marktgedrag dat niet meer te rijmen viel met de gegroeide en geinstituti-
onaliseerde samenwerkingsgedachte. De Stichting van de Arbeid trachtte
de druk van onderop te matigen door enerzijds loonpolitieke doelstellingen
te  formuleren  (fase 1) welke boven het economisch absorbeerbare niveau
uit gingen -zo besloten de centrale geledingen in de Stichting van de
Arbeid  in   1964 een landelijk pakket van arbeidsvoorwaarden  af te kondi-
gen dat zo ruim zou zijn dat de partijen daarmee het gezag naar hun
achterban zouden kunnen handhaven of herstellen: de loonexplosie van
1964-, anderzijds toetste ze de contracten met gesloten ogen (fase 3). De
centrale organisaties voelden er weinig voor om contracten af te keuren
die door de decentrale geledingen waren afgesloten. Deze overtredingen
op centraal niveau, werden begeleid door overtredingen op decentraal
niveau. Op decentraal niveau werden niet alleen zwarte lonen uitbetaald,
het loonpolitieke instrumentarium werd ook meer en meer gehanteerd, of
beter nog: uitgekamd en leeggeperst, om loonsverhogingen te verantwoor-
den:

'Er ontstond zoiets als een loonpolitieke contra-cultuur. De loonstruc-
tuur kreeg, door een veelheid aan premies, toeslagen en vergoedingen,
het aanzien van een lappendeken. De loonontwikkelingen waren niet
meer door de centrales in de hand te houden. Van beheersingsinstru-
ment werd de loonpolitiek tot argumentenarsenaal' (Ter Hoeven
1972:45).

De zogenaamde 'wagedrift', de autonomie loonstijging als gevolg van ont-
duiking van de loonafspraken werd een normaal verschijnsel. Doordat het
overleg in de Stichting regelmatig stokte, greep de overheid telkens in. In
1966  en  1967  werd  het CvR wederom aangesteld als toetsingsorgaan  van
de cao's:

228



'De formele overheidsbeheersing van de lonen was eerst vervangen
door een morele beheersing door de partijen zelf. Maar omdat deze
laatste door de druk van onder als gevolg van de zee van mogelijke
loonruimte geen kans van slagen had, trad de eerste weer in werking,
die uiteindelijk tegen het economisch geweld ook niet opgewassen
bleek' (Reynaerts/Nagelkerke 1986:187).

De economische omstandigheden    die    in 1967 heersten, hadden    in    hoge
mate invloed op de totstandkoming van een akkoord tussen werkgevers en
werknemers tegen het eind van het jaar inzake het model van vrije loon-
vorming, een akkoord dat in 1970 leidde tot de vervanging van het
BBA'63 door de thans nog geldende Wet op de Loonvorming (Loonwet), 'de
fase van de gescheiden verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsle-
ven' (Fase 1980:263). De vanaf 1966 toenemende werkloosheid,  die   gedu-
rende heel 1967 boven de 2% uitkwam, verzwakte de argumenten van de
werkgevers en de kracht van hun verzet tegen het verlaten van de gelei-
de loonpolitiek. De werkgevers waren thans van mening dat gezien de
veranderde conjunctuur, bepaalde bedrijfstakken en ondernemingen niet in
staat zouden zijn om een centraal vastgesteld percentage te betalen. Een
centrale norm zou nu eerder als een magneet de lonen optrekken, dan dat
er een neerdrukkende werking van zou uitgaan (Van Doorn (e.a.) 1976:253;
Van Peijpe 1985:510; Windmuller 1983:153).

De vrijheidsambities van werkgevers- en werknemersorganisaties worden in
de Loonwet gehonoreerd. De werkgevers- en werknemersorganisaties op
bedrijfstaks- en ondernemingsniveau worden in beginsel volledig vrij in
het regelen van de arbeidsvoorwaarden. Men is niet meer gehouden aan
een bindende centrale loonnorm. Van een instantie die cao's moet goed-
keuren voordat deze van kracht worden, is geen sprake meer. Het CvR
wordt definitief opgeheven. Op de cao-partijen rust slechts de verplich-
ting om de cao aan te melden bij het Loonbureau, dat ressorteert onder
het Ministerie van Sociale Zaken.

De regie van het loonvormingsproces zoals door de Loonwet omschreven,
getuigt van een in vergelijking tot vorige constructies, verheugende een-
voud:

1. Aan de cao-inhoud wordt door de Loonwet geen eisen gesteld. Wet be-
staat er een plicht tot aanme/ding van de cao of wijziging ervan en
kan de cao pas vier weken na aanmelding in werking treden. Deze
meldingsplicht en wachttijd zijn bedoeld om in de op de aanmelding
volgende periode de Minister de gelegenheid te laten, te bezien of
bepalingen van een cao voor onverbindendverklaring in aanmerking
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komen. Tot onverbindendverklaring bood art.8 de mogelijkheid: indien
naar het oordeel van de Minister het algemeen sociaal-economisch
belang zulks vereist, kan hij bepalingen van een cao, zolang deze nog
niet in werking zijn getreden, onverbindend verklaren. Dit artikel is
heftig omstreden geweest. De redactie week sterk af van hetgeen de
Stichting had bedoeld: o.v.v. was niet eerst mogelijk indien de cao het
economisch evenwicht zou dreigen te verstoren, maar al eerder, name-
lijk als het sociaal-economisch 4ejang zulks vereist. Met name kon de
beduchtheid dat cao-bepalingen door olievlekwerking schadelijk zouden
worden (op zichzelf waren zij dat nog niet), voldoende grond zijn voor
o.v.v. Na aanneming van de wet door de Tweede Kamer besloten het
NVV en het NKV zich uit de SER en de Stichting terug te trekken. In
1976 wordt art.8 afgeschaft.

2. Het tweede, en na afschaffing van art. 8 het enige instrument dat de
overheid ingevolge de Wet op de Loonvorming bezit, wordt geregeld in
art. 10: deloonmaatregeL De minister kan, indien naar zijn oordeel het
belang van de nationale economie het nemen van maatregelen vereist,
de loonontwikkeling bevriezen of matigen. Zo kan de minister verbie-
den dat afgeweken wordt van de arbeidsvoorwaarden, die onmiddellijk
voor het in werking treden van de loonmaatregel van toepassing wa-
ren. De minister kan dit slechts tijdelijk verbieden, namelijk voor de
periode van een half jaar. Gedurende dit tijdvak kan de minister het
loonniveau niet alleen fixeren -dus iedere verbetering onmogelijk ma-
ken-, maar ook maximeren -toestaan dat bepaalde verbeteringen tot
een aangegeven hoogte plaatsvinden.

Sedert 1970 zou Nederland, gegeven bovenstaande formule, een vrije en
decentrale loonpolitiek moeten hebben gekend. Niets is minder waar. Al-
lereerst bleef het Nederlandse stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming in
hoge mate gecentraliseerd. De centrale geledingen bleven streven naar
centrale accoorden,   zij   het   dat een centraal akkoord alleen   in    1973   werd
bereikt. Daarnaast bleef ook het systeem van interne coOrdinatie bestaan;
werkgevers- en werknemersorganisaties bleven er naar streven om hun
decentrale geledingen op een noemer te krijgen. Het principe van interne
coOrdinatie werd (en wordt) met name bij de werknemersorganisaties in
praktijk gebracht. Hoewel de bonden ieder_ in 11Rn eigen bedrijfstak volle-
die -VEilh«   yan    onderhAndfling   hebbl .   blijft_ de    vrjjyilige    interne
coOrdinatie wel degelijk intact. Er wordt naar gestreefd voor alle be-
drijfstakken zoveel mogelijk een gelijke loonsverhoging te regelen door
afspraken die vooraf tussen de bonden gemaakt zijn. Aan deze vrijwillige
coOrdinatie ligt het beginsel van de solidariteit ten grondslag, dat zo
vertaald wordt dat werknemers in zwakkere bedrijven en bedrijfstakken in
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 un lonen en andere arbeidsvoorwaarden niet het slachtoffer mogen wor-
den van de ongunstige economische situatie in hun sector. De ruimte voor
loonsverhoging die in de verschillende bedrijfstakken bepaald wordt door
de stijging van de arbeidsproduktiviteit, wordt gemiddeld. De cao's in de
sterkere bedrijftakken blijven onder het haalbare en die in de zwakkere
gaan er soms bovenuit.

Ook van de afwezigheid van de overheid was volstrekt geen sprake. De
jaren 1971, 1974, 1976, 1980, 1981 en 1982 stonden in het teken van loon-
maatregelen. De ratio achter het overheidsingrijpen in de loonvorming
was tot 1976 van politiek-ideologische aard, gericht op een rechtvaardige
verdeling van de inkomens. De politiek-ideologische aard van het over-
heidsingrijpen in de loonvorming komt met name tot uiting in de loonpoli-
tiek van het kabinet-Den Uyl. Het kabinet-Den Uyl proclameerde sprei-
ding van macht, kennis en inkomen tot uitgangspunt van haar beleid. In
dit kabinet bestond daarom vaker de behoefte om loonsverhogingen met
een nivellerende werking dwingend op te leggen. Zoals hierboven gesteld
biedt de Loonwet hiertoe niet de mogelijkheid. Op basis van de Loonwet
kunnen slechts maxima gesteld worden aan loonsverhogingen. Deze beper-
king vormde een van de belangrijkste redenen dat de regering in 1974 en
1976 het middel van de machtigingswet gebruikte. (Een andere reden was
dat het kabinet-Den Uyl deze nivellering voor een heel jaar wenste te
realiseren. Zoals gezegd voorziet art. 10 van de Loonwet slechts in de
mogelijkheid om een loonmaatregel van maximaal 6 maanden te nemen).
De minister kreeg nu de bevoegdheid om minimale nominale loonsverho-
gingen voor te schrijven; de af te dwingen inkomensmatiging werd hier-
mee gekoppeld aan inkomensnivellering.  Na 1976 werden de ingrepen voor-
al verdedigd vanuit politiek-financiOle overwegingen. De snelle groei van
het aantal inkomenstrekkers ten taste van de collectieve sector, alsmede
van het aantal werklozen, plaatste de overheid voor grote financi8le pro-
blemen. De overheid wenste de koppelingseconomie niet op te geven.
Middels loonmaatregelen poogde ze een oplossing te vinden voor de finan-
cieringsproblematiek.

'Het is in het bijzonder de koppeling van de uitgaven in de publieke
sector aan de loonontwikkeling in de marktsector die er de overheid
keer op keer toe brengt in het proces van collectieve onderhandelingen
in te grijpen' (Bakels/Opheikens 1982:189).

De andere wijze waarop de overheid de koppeling trachtte te handhaven
was die van het fors verhogen van de collectieve lastendruk. Deze collec-
tieve lastendrukstijging moest worden opgebracht door de actieve beroeps-

231



bevolking in de marktsector, waardoor hun netto-inkomenspositie onder
zware  druk  kwam te staan. Dit veroorzaakte niet onaanzientijke spannin -
gen met als gevolg afwenteling van de gestegen lasten op het winstinko-
men.

Aan de loonmaatregelen  uit   1980,1981   ell 1982 heeft een tijdelijke wijzi-
ging van art. 10 van de Loonwet ten grondslag gelegen. Op grond van deze
wijziging kon de overheid niet alleen arbeidsvoorwaardenverbeteringen
dwingend voorschrijven, maar ze kon daarbij ook nog differentieren naar
functie- en inkomensniveau. Ook kreeg de overheid de bevoegdheid om
een particle loonmaatregel treffen, een loonmaatregel die slechts betrek-
king had op enkele onderdelen van het totale arbeidsvoorwaardenpakket
de  prijscompensatie  en de vakantietoeslag. De machtigingswet  uit   1974  en
1976 en de tijdelijke wijziging van de Loonwet in 1980/82 leidden tot een
geheel andere vorm van overheidssturing dan voorheen:

6Zover was zelfs de centraal geleide loonpolitiek niet gegaan. De over-
heid was nu niet alleen in staat nieuwe afspraken van werknemersor-
ganisaties en werkgevers te beletten; zij kon ook bestaande afspraken
veranderen. Het was nu voor het eerst mogelijk dat de overheid de
arbeidsvoorwaarden vaststelde; het was zelfs mogelijk dat de overheid
de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor verschillende categorie-
en werknemers verschillend kon regelen' (Rood 1985:167).

12.2.2 De arbeidsverhoudingen

De vakbeweging begon in onderhavige periode onder druk van de econo-
mische en sociaal-politieke omstandigheden, aan een proces van herori-
entatie waarvan de hoofdzaak bestond uit een poging om de relatie met
de eigen en potentiele achterban te herstellen. Men ging op zoek naar de
oplossing voor de 'leiding-leden'-problematiek. De vakbeweging ging ertoe
over, en daar zijn heel wat wilde stakingen voor nodig geweest, haar
positie als behartiger van werknemersbelangen duidelijker te profileren. In
deze periode is er sprake van een machtsverschuiving van vakcentrales
naar werknemers.

'Aanvankelijk speelt de gespannen arbeidsmarkt de macht in handen
van de vakverenigingen, die daarvan gebruik maken om op het nationa-
le vlak grote invloed te verkrijgen. In een volgend stadium bemerken
de werknemers, dat zij op de locale arbeidsmarkt zelf ook een nieuwe
macht hebben verkregen. Wanneer zij al of niet met steun van de
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vakverenigingen een staking organiseren, dan blijken werkgevers maar
al te gauw door de knie8n te gaan. In het ideologische klimaat van de
jaren zeventig blijkt de publieke opinie zulke, vaak wilde acties niet
zo te veroordelen als men vroeger wel gedaan had. Stakende werkne-
mers zonder steun der vakverenigingen bewijzen slechts het ongelijk
der vakverenigingen, die al te zeer ingekapseld zijn in het establish-
ment' (Albeda 1977:70).

Het articuleren van het eigen belang krijgt een grotere waarde. De be-
leidsfilosofie van de vakbeweging werd meer en meer de directe belangen-
behartiging van de leden. Deze heroriBntatie leidde tot een tweetal be-
langrijke interne veranderingen:
1.    Decentralisatie
Geconfronteerd met apathie voor het vakbondsbeleid, ledenverloop *stem-
men met de voeten'- en wilde stakingen schakelde de vakbeweging over
op het bedrijvenwerk. Met de vorming van vakbondsafdelingen per onder-

neming -de zogenaamde bedrijfsledengroepen- werd de basis gelegd voor
het op gang brengen en intensiveren van ondernemingsgewijze belangen-
behartiging. De vakcentrales zochten hiermee een oplossing voor een
verschijnsel waartoe ze zelf in hoge mate door hun opstelling hadden
bijgedragen: het gefragmenteerd arbeidsbeleid. pe vakbeweging wenste op

o»ememingsniveau te penetreren teneinde aldaar de arbeidsintrinsieke
aspecten van het arbeidsbeleid ter hand te nemen. Decentralisatie ter
oplossing van het gefragmenteerde arbeidsbeleid, was echter maar een
kant van de medaille. De introductie van het bedrijvenwerk berustte nog
op een andere, belangrijker overweging:

'Bedrijvenwerk is primair door vakbonden ingevoerd om de interne
communicatie ten behoeve van hun centrale beleid te verbeteren. Be-
drijvenwerk is het organisatorische antwoord van een vakbondsleidIng
die het contact met en daarmee de greep op zijn leden dreigde te
virliezen' (Van Vliet 1981:145).

Als zodanig had het bedrijvenwerk dus niets te maken met een decentrali-
satie van de belangenbehartiging. Het bedrijvenwerk zou mislukken, ener-
zijds omdat de vakcentrales niet bereid waren hun preponderante positie
op te geven, anderzijds door tegenwerking van de ondernemers. Deze
waren fet gekant tegen de 'ontdekking door de vakbeweging van de on-
derneming'. Zij waren bevreesd dat ze op eigen terrein hun autonomie
zouden kwijtraken. Wanneer zich in het midden van de jaren zeventig een
economische crisis aandient, wordt de vakbeweging gedwongen zich weer
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meer op landelijk niveau te bewegen. Daarmee kreeg het bedrijvenwerk de
nekslag en de oplossing van het gefragmenteerde arbeidsbeleid een terug-
slag.

2. Democratisering
Nog op een andere wijze werd binnen de vakbeweging gepoogd om aan
het probleem tussen leiding en leden tegemoet te komen, namelijk door
middel van democratisering. Waren tot het einde van de jaren zestig de
centrales bijna oppermachtig in het vaststellen van het beleid -de centra-
les onderhandelden zonder  last of ruggespraak-,  in 1971 leidde de kritiek
hierop tot een beleidsstructuur -eerst bij het NVV-, waarbij de bonds-
voorzitters 'met last en ruggespraak' hun bonden vertegenwoordigen in de
verbondsraad.

'De formele decentralisatie van de vakbondsorganisatie stagneerde
vanaf het moment dat de topkaders van de bonden een overheersende

positie hadden veroverd in het centrale beslissingsapparaaf
(Reynaerts/Nagelkerke 1986:201).

De maatschappelijke dynamiek veroorzaakte ook een 'flinke' radicale golf-
slag binnen grote delen van de vakbeweging. Hieraan waren ook de mas-
sa-ontslagen in het midden van de jaren zestig debet. Het drong tot de

representanten van de werknemers door dat ondanks de materiele vooruit-
gang, de totstandkoming van een uniek stelsel van sociale zekerheid en
indrukwekkende ingroei van de vakbeweging in de diverse maatschappe-
lijke besluitvormingcircuits, het kapitalisme in zijn diepste wortels, de
beheers- en beschikkingsmacht, onaangetast was gebleven. Onder druk van
de protestbewegingen van de jaren zestig (studentenbeweging, provobe-
weging) komen binnen de vakbeweging stromingen op die afstand wensen
te nemen van het primaat van de produktie in het sociaal-economische
beleid en die het accent verleggen naar de verdelingsaspecten van het
voorhands onbedreigd geachte proces van welvaartsgroei. Het voeren van
een breed samenhangend inkomensbeleid ter bereiking van rechtvaardige
inkomensverhoudingen -deze politiek van inkomensnivellering vormde de
directe aanleiding voor de oprichting van de huidige derde vakcentrale: de
MHP-, en de op slechting van machtsverschillen afgestemde politiek van
maatschappij-hervorming, vormden de hoekstenen van de strategie die
grote delen van de vakbeweging, daarin op een later moment fervent
gesteund door het kabinet-Den Uyl, geboden achtten.
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Het idee van de noodzaak van een permanente strijd tegen het kapitalisti-
sche karakter van de samenleving vatte in vakbondskringen stevig post.
Dit ging gepaard met een andere, meer krachtdadige houding tegenover
werkgevers en overheid, tot uiting komend in revolutionair taalgebruik en
het intensief gebruik maken van hardere strijdmiddelen, zoals langere en
fellere onderhandelingen, stakingen, demonstraties, prikactie's, openbre-
king van cao's, terugtrekking uit het loonpolitieke overleg in de Stich-
ting, enz. In deze periode wordt de emancipatorische rol van de vakbewe-
ging weer nieuw leven ingeblazen. Daarbij werd de behartiging van de
belangen van de werkende bevolking soms gekoppeld aan de noodzaak het
kapitalistisch produktie- en distributiesysteem  op te heffen.  Na 1970 kreeg
deze   radicalisering  ook in programmatische zin inkleuring.   In 1975 publi-
ceert de Industriebond NVV het vakbondgeschrift *Fijn is anders'. De IB
streeft naar een samenleving waarin het 'fijn' is te leven, maar die *an-
ders' is dan de bestaande maatschappelijke orde. Doel is een socialistische
maatschappij die een einde maakt aan de kapitalistische orde. Echter, de
'timing' van deze strategie liet te wensen over. De economische ontwik-
keling in die jaren vormde namelijk de voorbode van een meervoudige
structureel economische scheefgroei.

 Ex-post leverde deze periode, waarin delen van de vakbeweging hun
traditioneel binnenordelijke, reformistische strategie vervingen door
een buitenordelijke, revolutionair aandoende aanval op het kapitalisme
het bewijs voor de stelling dat er geen volstrekt dwingende relatie
bestaat tussen de feitelijke economische omstandigheden en de opstel-
ling  en het gedrag  van de partijen' (Reynaerts 1985:6).

De druk der omstandigheden zou uiteindelijk toch te groot worden. In de
tweede helft van de jaren zeventig veranderde door de economische om-
standigheden het eisenpakket van de vakbeweging. De arbeidsvoorwaarden
gingen zich in toenemende mate vasthechten aan de opkomende onzeker-
heid rond de werkloosheid. Met de tanende radicalisering verdwenen de
scherpe antikapitalistische arbeidsvoorwaardenformules en werden steeds
deemoediger verlangens met betrekking tot werkzekerheid geuit. De prio-
riteit die de werkgelegenheid en de werkloosheidsbestrijding in vakbonds-
kringen verwierf, ging vergezeld, eerst aarzelend, van de bereidheid even-
tueel aanwezige loonruimte voor die zaken aan te wenden. Het begon, na
veel gekrakeel, met het inleveren van de automatische prijscompensatie,
maar allengs werden de offers groter  en  als   in   1980  de  werkloosheid
opnieuw tot grote hoogten stijgt, wordt zelfs, al zij het niet zonder ge-
mor, een bereidheid getoond re8le loondalingen te accepteren. De econo-
mische logica van de uitgestelde consumptie wordt weer over de vakbewe-
ging meester.
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Toch kan worden vastgesteld dat de vakcentrales niet meer op dezelfde
voorwaarden als voorheen wilden onderhandelen. Een nieuw patroon kwam
in de jaren zeventig naar voren:
(1)  De belangrijke rol van de grote bonden bij de centrale onderhan-

delingen. De democratisering in de jaren zeventig had ertoe geleid
dat de grote bonden erbij zijn, wanneer de bestissingen vallen; de
centrales doen het niet zo maar met machtiging van de achterban;

(2)   De onderhandelingen worden harder gevoerd;
(3)  De vakcentrales stellen voorwaarden met een politiek karakter voor

het sluiten van een akkoord (Albeda 1977:71).

Met name de Politisering van het vakbondsbeleid is een opvallende ont-
wikkeling. Loonbeleid is voor de vakbeweging niet meer alleen een instru-
ment van economische politiek. Voor de vakbeweging geldt dat het loon-
beleid niet meer bij voorbaat daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. Mati-
ging wordt aanvaardbaar Als deze onderdeel vormt van een breed compro-
mis over andere centrale doelstellingen van vakbondsbeleid (Van Waarden
1981:25; Peper 1978:767). Materiele en immateriele eisen worden steeds

meer in een uitruilverhouding geplaatst. Deze uitruil moest plaatsvinden
tussen werknemers, werkgevers 6n overheid. Met de politisering geeft de
vakbeweging blijk van het feit dat ze de oplossing van de bestaande
fragmentatie in het arbeidsbeleid gaat zoeken in de richting van centrali-
satie, in de richting van een verbreding van het arbeidsvoorwaardenbeleid
op centraal niveau.   Zo werd binnen de Industriebond-N.V.V.   in   1976  de
zogenaamde arbeidsplaatsenovereenkomst (apo) geboren. Daarmee beoogde
de bond te komen tot een ordening van het werkgelegenheidsbeleid op
ondernemings- en bedrijfstakniveau. De apo betekende in feite dat het
werkgelegenheidsvraagstuk naar omvang, verdeling en kwaliteit tot onder-
werp van de centrale cao-onderhandelingen werd gemaakt. De onderwerpen
waarover op centraal niveau afspraken zouden moeten worden gemaakt
betroffen het ontslag- en aanstellingsbeleid, het promotiebeleid, arbei(is-
tijdverkorting, enz. De apo's moesten in de eerste plaats met de werkge-
vers worden afgesloten, maar ook met de overheid. De afsluiting en invul-
ling diende plaats te vinden op decentraal niveau.   Na    1978   werd   in   het
arbeidsvoorwaardenoverleg een bestanddeel van de apo centraal gesteld,
namelijk arbeidstijdverkorting. De apo-resultaten vielen tegen. Naast het
feit dat een akkoord op centraal niveau moeilijk realiseerbaar bleek, lagen
de fundamentele knelpunten met name in de vakbondsstructuur. De onder-
neming als brandpunt van vitale economische beslissingen, niet in het
minst ten aanzien van arbeidsplaatsen, mist een krachtige en met reele
bevoegdheden aangeklede vakbondsschakel. Werkgelegenheidsoverleg op de
plaats waar arbeidsplaatsen worden gecre8erd, vervangen dan wel verloren
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gaan, komt daardoor in de lucht te hangen (Reynaerts/Nagelkerke
1986:213). Het mislukken van de apo-strategie kan derhalve niet los gezien
worden van het mislukken van het bedrijvenwerk.

Bovenstaande ontwikkelingen binnen de vakbeweging -politisering, decen-
tralisering en democratisering-, hebben in niet geringe mate ertoe bijge-
dragen dat in deze periode de positie van de overheid in de arbeidsver-
houdingen gaat verschuiven van instantie boven de partijen naar een
instantie als partij; de overheid als partij nast de overige partijen.

'De laatste jaren is de situatie geheel anders komen te liggen. Er moet
van een minder holistische conceptie van de vakbeweging worden uit-
gegaan. Er zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat de
besluitvorming binnen de vakbeweging veel meer van onderen af be-
invloed wordt. Een kabinet heeft nu de taak -een gelukkige zaak in
een democratie- om de werknemers rechtstreeks te overtuigen. Een
aanpak, waarbij slechts wordt gemikt op het overleven in het parle-
ment en waarbij concessies worden gedaan die slechts  voor de ingewij-
den binnen de maatschappelijke organisaties te begrijpen zijn, zal tot
falen gedoemd zijn' (Akkerboom 1980:221).

»rmde de vakbeweging in de jaren zestig en zeventig de vormgever, de
modelleur van de arbeidsverhoudingen, de werkgeversorganisaties vormden
in alle opzichten de reagerende partij. De werkgevers en hun organisaties
bevonden zich in deze jaren in de verdediging. Ze voelden zich overrom-
peld en reageerden defensief op de hoofdzakelijk verbaal-ideologische
vernieuwingsdrift, onmachtig meer te presteren dan een reeks vertragings-
manoeuvres. Aangezien de strijdbaarheid en de kracht van de vakbeweging
zich naar de visie van de werkgevers, meer en meer bewoog in de rich-
ting van een aantasting van hun autonomie in plaats van op zijn winsten,
gingen zij over tot krachtenbundeling en centralisatie. De werkgeversor-
ganisaties gingen meer en meer een gesloten front vormen. Deviant werk-
geversgedrag ten aanzien van de centraal vastgestelde arbeidsvoorwaar-
denruimte vormde een uitzondering. Ook werd een tegenstakingskas, de
Onderlinge Werkgevers Garantieregeling, opgericht, bedoeld voor steun-
uitkeringen aan door arbeidsconflicten getroffen werkgeversleden. De
professionalisering van de werkgeversorganisatie werd in deze jaren
krachtig doorgezet. Niet alleen werden full-time voorzitters en functiona-
rissen ingesteld, op steeds meer deelterreinen van het maatschappelijk
leven werd er onderzoek verricht, onderzoek ten dienste van de leden en
gericht op de beinvloeding van de publieke- en overheidsopinie. Met het
veranderen van de arbeidsmarktsituatie tegen het einde van de jaren
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zeventig veranderde de defensieve houding van de werkgevers in een
offensieve politiek. De werkgevers traden weer echt naar voren, -de
werkgevers   als de modelleurs   van de arbeidsverhoudingen-,   toen   de   eco-
nomische stagnatie en het verschijnen van een andere regeringsploeg, het
kabinet-Van Agt, de maatschappelijke machtsbalans in hun voordeel deden
keren. Binnen korte tijd waren de rollen omgedraaid.   Na 1980 berust   het
beleidsinitiatief bij de werkgevers en raakt de vakbeweging haar prepon-
derante positie kwijt.

12.3 De periode 1960-1980 en de 'perfecte' arbeidsmarkt

In hoeverre beantwoordde de arbeidsmarkt uit onderhavige periode aan de
voorwaarden voor 'perfectie'?

Van een symmetrie tussen de situatiebeperkingen aan beide zijden van de
arbeidsovereenkomst kan in de jaren zeventig geen sprake zijn. Wanneer
4e--werkloosheid om maatregelen vraagt, zet de vakbeweging eenzijdig in
op arbeidstijdverkorting (veelal met handhaving van het loon), zonder zich
te orienteren op de bedrijfstijd. De strijd om de tijd werd door de vak-
beweging te veel opgehangen aan de eis van bestaanszekerheid op korte
termijn, zonder rekening te houden met de gevolgen van arbeidstijdver-
korting op de lange termijn, gegeven de effecten die van een dergelijke
maatregel uitgaat op de relatie bedrijfstijd-arbeidstijd en dus op de eco-
nomische efficiency an de bestaanszekerheid. De werkgevers treft het
verwijt dat ze in geen enkel opzicht constructief streefden naar een
compromis in de strijd om de tijd.

Van een evenwichtige verhouding tussen prestatie en beloning kan in

onderhavige periode evenmin sprake zijn. Allereerst krijgt de vakbeweging
in deze periode de rekening gepresenteerd voor het feit dat ze in het
verleden de verantwoordelijkheid voor het loonbeleid eenzijdig op centraal
niveau heeft gelegd. De economische mogelijkheid wint het in deze perio-
de van de economische wenselijkheid. In naam van de illusie dat wat
micro-economisch juist is macro-economisch niet verkeerd kan zijn hebben
de   bonden   in de jaren zeventig het loonpeil fors opgedreven   (Pen   1986).
De vakcentrales konden dit proces, deze machtsstrategie van de decentra-
le geledingen, niet kere-n; zij hadden hun gezag verloren. De werkgevers,
die al tijdens de geleide loonpolitiek elkaar trachtten te overbieden, toon-
den in deze periode weinig weerstand zolang de winst- en prijsruimte
toereikend was. De overheid bleef de economische crisis veel te lang te
lijf gaan met de keynesiaanse economische politiek, terwijl de klassieke
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modelspecificatie   in de jaren zeventig actueel was (Schouten 1987:112).
Het gevolg was niet alleen dat de economie oververhit raakte, maar ook
dat de belasting- en premiedruk -de wig- tot ongekende hoogten aanzwol.
De overheid koos in deze periode ook te lang voor 'socialisatie van de
verliezen'.

'Vasthouden aan de spelregels van de bestaande orde lag, gegeven de
officitle leer van het globale beleid voor de hand, maar als gevolg
daarvan zou de werkloosheid nog verder toenemen. Steun aan noodlij-
dende economische activiteiten zou anderzijds positieve effecten heb-
ben t.a. v. de doelvariabele, die toch als graadmeter voor het gehele,
dus zeker ook macro-economische beleid, gold: de werkgelegenheid. De
overheid ging daarom in de jaren zeventig meer het midden- en micro-
niveau van de economie betreden. Het beleid van de overheid kwam
feitelijk neer op de conservering van de meestal perspectiefloze onder-
nemingen en branches' (Wijers 1982:4).

Het feit dat de prijsstijgingen en de belasting- en premiestijgingen voor
het grootste deel op de lonen werden afgewenteld, droeg verder bij tot
het dysfunctioneren van de arbeidsmarkt.

'Afwenteling is het verschijnsel dat werknemers en werkgevers verho-
gingen van belasting- en/of premiedruk trachten te ontlopen door
additionele looneisen te stellen (werknemers) en de loonruimte te be-
perken, dan wel de prijzen te verhogen (werkgevers), waarmee steeds
gepoogd wordt uiteindelijk een andere maatschappelijke groep voor de
drukverhoging te laten opdraaien' (Springer/Compaijen/Vermaat
1986:59).

Echter niet alleen de hoge lonen, de hoge inflatie, de hoge marginale
lastendruk en (dus) de geringe winsten droegen bij tot het dysfunctione-
ren van de arbeidsmarkt, hieraan was opk het feit debet dat de arbeids-
markt institutioneel verkrampt was geraakt. De op die markt geldende
beloningen werden kunstmatig binnen te enge kaders geperst. Deze micro-
economische loonrigiditeit werd met name veroorzaakt door een te centra-
listische vormgeving van de loonpolitiek. Het centraal gecoOrdineerd over-
legmodel en het herhaaldelijk ingrijpen van de overheid in de loonvorming
heeft het differentiatie-streven geen goed gedaan. De vraag die zich in
dit verband aandient is de vraag of de overheid in deze periode de kop-
pelingseconomie tijdelijk had moeten afschaffen. Gegeven het feit dat de
economische crisis in hoge mate werd veroorzaakt door tn externe schok-
ken dn onverantwoord loongedrag van de arbeidsmarktpartijen, had zulks
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verantwoord kunnen worden, zij het onder de strikte voorwaarde van de
introductie van een geintegreerd inkomensbeleid (zie Deel Vier).

De gevolgen van de onevenwichtige verhouding tussen prestatie en belo-
ning bleven niet lang uit. Nederland veranderde in een duurte-eiland. De
lonen stegen dermate explosief en tot dermate grote hoogten dat het
Nederlandse bedrijfsleven nog maar zeer moeizaam op de buitenlandse
markt kon concurreren. Indicatief voor de loonontwikkeling is de ontwik-
keling van de arbeidsinkomensquote: bedroeg deze in 1960 nog maar 68.7%,
in 1980 worden we geconfronteerd met een niet mis te verstaan percenta-
ge van 94. Het aanbodmodel was in de jaren zeventig in alle opzichten
actueel. De investeringen namen af, de exportpositie van het Nederlandse
bedrijfsleven verslechterde, de arbeidsmobiliteit en de arbeidsproduktiviteit
stagneerde. Het eindresultaat was een explosief stijgende werkloosheid:
van 1.9% in 1960 tot 10% in 1980. Daarbij werd de stijging van de werk-
loosheidscijfers in onderhavige periode nog *geremd' door een tweetal
factoren: (1) Uitschakelingsstrategieen van de overheid: de overheid sti-
muleerde de onderwijsdeelneming en stond toe dat velen arbeidsongeschikt
werden verklaard en vervroegd uittraden; (2) Werkgelegenheidsstrategie8n
van de overheid: de daling van de werkgelegenheid in de marktsector
werd gecamoufleerd door een uitbreiding van het aantal banen bij de
overheid.

Aan het dysfunctioneren van de arbeidsmarkt heeft ook de niet-vervulling
van een derde voorwaarde bijgedragen: het bestaan van een geintegreerd
arbeidsbeleid. In deze periode werkte de vakbeweging met nadruk aan de
realisatie van de derde voorwaarde. De inkomenssituatie van de werkne-
mers en de verdere uitbouw van het stelsel van sociale zekerheid hadden
de ruimte gecreeerd voor -om in termen van Maslow te spreken- behoef-
ten aan ontplooiing, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en zelf-
verwerkelijking. Echter, zowel de centralistische (verbreding van het
arbeidsvoorwaardenoverleg) als de decentralistische oplossing (bedrijven-
werk) mislukte. De vakcentrales waren veel te halfslachtig in hun streven
richting de opheffing van de fragmentatie in het arbeidsbeleid; ze gingen
zich orienteren op de onderneming, maar ze waren aarzelend in de toe-
kenning van bevoegdheden aan de bedrijfsledengroepen uit angst dat
daarmee de positie van de vakcentrale zelf ondermijnd zou worden. Daar-
naast torpedeerden de werkgevers in alles het streven van de vakbond om
in de onderneming te penetreren. De overheid geloofde in deze periode te
veel in gespreide verantwoordelijkheid. Lage arbeidsproduktiviteit, hoge
ziekteverzuimcijfers en moeilijk vervulbare vacatures droegen bij tot het
dysfunctioneren van de arbeidsmarkt.
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Een factor die zeker ook heeft bijgedragen tot het dysfunctioneren van
de arbeidsmarkt is het ontbreken van een symmetrie in het waardenpa-
tfoon van werkgever en werknemer. De niet-vervulling van de vierde
voorwaarde komt met name op het conto van de vakbeweging. De ruimte
om te ondernemen wordt in deze jaren zeer beperkt. In financieel opzicht
door het loongedrag van de vakbeweging, in maatschappelijk opzicht door
de heersende mentaliteit onder werknemers (en in mindere mate de over-
heid) en de daaruit voortvloeiende voorstellen. Reynaerts somt een drietal
strategische fouten op die de vakbeweging in deze periode maakte:

*(1) Delen van de vakbeweging streven naar maatschappijhervorming op
een moment dat de stagnatie flink om zich heen greep; een strategi-
sche mistaxatie; (2) De vakbeweging is in haar economische beleidscon-
ceptie een overdreven waarde blijven hechten aan Keynes als schutspa-
troon; (3) Medio 1983 verscheen de FNV met het voorstel de uitgaven
voor sociale zekerheid fors te verhogen. Haar geloofwaardigheid werd
daardoor zwaar op de proef gesteld' (1985:13 e.v.).

Het klimaat in de jaren zeventig was verre van ondernemingsvriendelijk;
ondernemen werd verdacht bevonden. Alhoewel de radicalisering beleids-
matig weinig vertaling kreeg, droeg de daaruit sprekende mentaliteit -ten
onrechte door de door de werkgevers als klassenbewustzijn geinterpre-
teerd-, bij tot de defensieve houding van de werkgevers en een daarmee
parallel lopende investeringslust. Dat de ondernemers bevreesd waren voor
de toekomst van het ondernemen daarvan getuigt de 'Brief van Negen' die
op   9  januari   1976 in advertentievorm  in de Nederlandse dagbladen wordt
gepubliceerd. Deze brief is gericht aan de Ministerraad en de leden van
de Staten Generaal. De ondertekenaars zijn bestuurders van negen belang-
rijke ondernemingen. Zij maken het Nederlandse volk duidelijk dat door
verwaarlozing van zijn bedrijfsleven en desindustrialisatie, de verzorgings-
staat in gevaar komt

*Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een slecht ondernemings-
klimaat, waarin de dikwijls afbrekende kritiek op de ondernemingen
onverminderd klinkt; ook het overheidsbeleid draagt in onvoldoende
mate bij tot een herstel van vertrouwen in de mogelijkheden voor
toekomstig ondernemen' (Brief van de Negen, in: Van den Brink
1984:575).
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Samenvattend kunnen we het volgende concluderen met betrekking tot de
'perfectie' van de arbeidsmarkt uit de periode 1960-1980. De arbeidsmarkt
in deze periode was verre van 'perfect'. Alle vier de voorwaarden voor
'perfectie' werden geschonden. Alhoewel ook de werkgevers in hoge mate
hebben bijgedragen tot deze imperfectie, waren het met name de vakbe-
weging en de overheid die tot het dysfunctioneren van de arbeidsmarkt
hebben bijgedragen. Hun beleid leidde tot verstarring, tot een arbeids-
markt van *sturing zonder flexibilisering: Te eenzijdig werd ingezet op
sturing, waardoor de handelingspeelruimte op de arbeidsmarkt zodanig
werd ingeperkt, dat de flexibiliteit, het vermogen tot aanpassing aan
nieuwe situaties, ernstig werd beperkt. Het zij hier, wellicht ten over-
vloede, nogmaals opgemerkt, dat we niet de pretentie hebben met ons
model het dysfunctioneren van de arbeidsmarkt geheel te verklaren. Na-
tuurlijk waren velerlei oorzaken voor het dysfunctioneren van de Neder-
landse arbeidsmarkt van externe aard. Echter, de hevigheid waarmee Ne-
derland deze economische storm kreeg te verduren is indicatief voor de
'Dutch disease', een ziekte welke voornamelijk werd veroorzaakt door de
keuze voor bepaalde institutionele arrangementen.
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13  Het spel
De periode 1980-1988:  naar een periode van aanpassing?

13.1 De contextvariabelen

De economische omstandigheden
De huidige economische problemen van ons land zijn genoegzaam bekend,
zodat het niet nodig is hier lang bij stil te staan. We vermelden slechts
dat we in het midden van de jaren tachtig het stadium van economische
stagnatie en inflatie hebben gepasseerd, en dat zich op het gebied van de
economische groei een aanzienlijke verbetering heeft aangediend. De ont-
wikkelingen en de vooruitzichten met betrekking tot de werkgelegenheid
zijn echter nog zeer verontrustend. De periode van 'jobless growth'
(Kabben/Godschalk 1985:13) of +Wachstumsarbeitslosigkeit' (Therborn
1985:38) doet zijn intrede. De werkloosheid blijft dramatisch hoog. Naar
de toekomst toe zullen de mogelijkheden om het arbeidsaanbod, gemeten
in personen, minder snel te doen toenemen beperkt zijn. Met name de
arbeidsongeschiktheidsregeling en de vervroegde uittredingsregelingen
blijken een te dure oplossing, mede ook in het licht van de zich in de
nabije toekomst aandienende vergrijzing van de bevolking. De werkloos-
heid vertoont bovendien in kwalitatief opzicht het kenmerk van selecti-
viteit. Bepaalde groeperingen worden steeds zwaarder en langduriger ge-
troffen: vrouwen, jongeren, etnische minderheden en laaggekwalificeerden.
Tegelijk wordt de duur van de werkloosheid voor deze categorieBn steeds
langer.

Belangrijk is eveneens de wereldomvattende omwenteling op technologisch
gebied, de zogenaamde derde industriele revolutie: 'de derde golf' (Toffler
1981). Deze voltrekt zich op verschillende terreinen, zoals de micro-elec-
tronica, de telematica, de biochemie, de informatica, de bio-engineering,
enz. Deze nieuwe technologieen kunnen in aanleg, in sommige gevallen al
daadwerkelijk, de objectieve voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht
fundamenteel wijzigen:
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-  de introductie van nieuwe technologieen kan een grote weerslag heb-
ben op bepaalde categorieBn werknemers, die in aantal drastisch zullen
verminderen of helemaal verdwijnen. De nieuwe technologie schept
echter ook bepaalde soorten van werk, waarvoor nieuwe, verdergaande
en meer gespecialiseerde deskundigheden nodig zijn;

-  de nieuwe technologieen kunnen een weerslag hebben op de arbeidstijd
en de plaats waar werk wordt gedaan; werk 'a la carte', waar en wan-
neer dat gewenst is;

- de invoering van nieuwe technologieen kan gunstig werken voor het
inrichten van kleinere, meer flexibele eenheden, fabrieken en/of on-
dernemingen. Hierdoor komt een einde aan de enorme fabrieken met
duizenden employees;

- invoering van de nieuwe technologie geeft ondernemingen met een
complexe structuur de mogelijkheid van centralisering dan wel van
decentralisering van de besluitvorming, doordat de topleiding gedetail-
leerde en volledige kennis heeft over de verschillende eenheden waar
ook ter wereld en doordat de plaatselijke manager over alle noodzake-
lijke informatie beschikt om een op de gehele groep afgestemde beslis-
sing te nemen;

-  de nieuwe technologieen bieden ongekende mogelijkheden om het ge-
drag en de prestaties van de werknemers te beheersen; erfelijkheidson-
derzoek zou de werkgever een inzicht kunnen verschaffen in de 'le-
vensduur' van zijn werknemers (Blanplain, 1987:63 e.v.; De Koster
1987:3; Weiss 1987:81; De Boer 1985).

De sociale en politieke omstandigheden
Het sociaal-politieke klimaat in de jaren tachtig leidt ertoe dat de soci-
aal-economische verhoudingen op een nieuwe leest worden geschoeid. De
economische crisis van de jaren zeventig schept voor de kabinetten-Lub-
bers en de werkgevers het sociaal-psychologische klimaat voor een ingrij-
pende, structurele revisie van het tot dusver gevoerde sociaal-economische
beleid. Het nieuwe ideologische klimaat houdt een breuk in met de heer-
sende waarden van de jaren zeventig. Het droombeeld van Groeneveld en
zijn aanhangers heeft een reactie opgeroepen welke kan worden be-
schouwd als de antipode van deze denkbeelden. Het denken over en het
handelen in de richting van de *perfecte' arbeidsmarkt wordt in onze tijd
gekenmerkt door een nieuw geloof in de markt. Op alle fronten van het
denken kondigt zich een 'eerherstel voor het marktmechanisme' (Van
Empel 1984) aan. De collectieve sector moet worden teruggedrongen ten
bate van de ontplooiingsmogelijkheden van de marktsector, zodat het
draagvlak van onze economie sterker wordt: meer markt, minder overheid.
Het beleid stuurt structureel aan op een reductie van de overheidsrol, een
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gedereguleerd bedrijfsleven en een inkrimping van de verzorgingsstaat.
Deze structurele hoofddoelstelling van de kabinetten-Lubbers vond in het
eerste kabinet-Lubbers (1982-1986) zijn vertaling in een drietal subdoel-
stellingen: (1) het terugdringen van de collectieve sector/ financieringste-
kort; (2) herstel van de winsten; een extra lastenverlichting voor het
bedrijfsleven; (3) arbeidstijdverkorting of loonkostenmatiging (Schouten
1985:27). Het regeerakkoord  van 1986 stelt het terugdringen  van  de  werk-
loosheid tot beneden de 500.000 voorop. Om dat te bereiken kondigt het
kabinet opnieuw een driesporen beleid aan: (1) Bevordering van het eco-
nomisch herstel: (2) vermindering van het financieringstekort; (3) ten
minste een stabilisatie van de collectieve lastendruk (De Kam 1986:3).

*In de kern gaat het om een andere visie op de onderlinge verhouding
tussen maatschappelijke doelstellingen enerzijds en de economische
wetmatigheden anderzijds. We zien een hernieuwd geloof in de effi-
ciency van de marktkrachten, die een oplossing kunnen bieden voor
alle maatschappelijke problemen. Ook vindt er een herschikking van
waarden plaats, en wel zo dat voorrang wordt verleend aan de econo-
mische realiteiten, de marktconformiteit en de economische haalbaar-
heid van de maatschappelijke doelstellingen' (De Koster 1987:6).

Flexibilisering, 'het proces waarbij maatschappelijke verhoudingen en
regels meer afhankelijk worden gemaakt van sociaal-economische omstan-
digheden' (Van Voorden 1986:310), is h6t toverwoord van de jaren tachtig.
Het is een containerbegrip voor allerlei strevingen en ontwikkelingen die
zich in onze jaren aandienen: deregulering, decentralisering, differenti-
ering, privatisering, individualisering, de-bureaucratisering, de-institutiona-
lisering, enz. De ideologische achtergrond van deze politiek is de overtui-
ging dat markteconomieen zelfregulerend zijn als zij niet door regeringen
(of vakbonden) gestoord worden en dat het particuliere streven naar
particuliere belangen leidt tot de 'perfecte' arbeidsmarkt.

'In de nu al ruim tien jaar durende economische stagnatie heeft de
overheid gekozen voor de rigeur van economische doelmatigheid boven
het weidse vloeiveld van sociale rechtvaardigheid' (Reynaerts/Nagelker-
ke 1986:232).

Verschijnselen als ongelijkheid, lage lonen en onzekerheid welke vroeger
als zwarte plekken van een markteconomie werden beschouwd, worden
thans, voor zover niet als deugd, in ieder geval wet als functioneel afge-
schilderd. Ze zullen de werkende prikkelen tot het leveren van betere
prestaties en de werklozen prikkelen tot het zoeken naar een baan.
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'In essentie samengevat komt het beleid van het huidige kabinet er op
neer, dat wij voortaan gezamenlijk weer scherper moeten gehoorzamen
aan de wetten van de economische dynamica en de consequenties daar-
van moeten teren aanvaarden. Die consequenties zijn onder andere
minder sturing door de overheid van het welvaartsproces, meer diffe-
rentiatie in de inkomensverdeling, grotere flexibiliteit van het onder-
nemersgedrag, een verzorgingsstaat met een geringere beschermingspo-
tentie, op doelmatigheid geente deregulering, privatisering en decentra-
lisatie' (Reynaerts 1985:8).

Op korte termijn moeten sommige groeperingen weliswaar pijn lijden,
maar die pijn zal nog veel intenser zijn als zou worden afgeweken van de
gekozen vaarroute. Zwakke heelmeesters maken stinkende wonden; *no-
nonsens' is het devies.

Op sociaal-cultureel gebied manifesteert zich een versterking van de con-
sumptieve gerichtheid, een groeiende individualisering en een toenemend
*privatisme: Idealen in de priva-sfeer worden belangrijker geacht dan
collectief getinte aspiraties. Er is ook sprake van een vernieuwde pro-
bedrijfsleven-attitude; het maatschappelijk prestige van het bedrijfsleven
neemt in onze jaren enorm toe. Ook staat het maken van carridre (weer)
hoog aangeschreven in het bewustzijn van de nieuwe generatie (yuppies,

' dinkies). Het geloof in het sturend vermogen van de overheid is sterk
afgenomen.

13.2 De arbeldsverhoudingen

De thema's binnen de arbeidsverhoudingen hebben zich in de loop van de
jaren tachtig aanzienlijk gewijzigd. De voornaamste tendens daarbij is dat
het vroeger autonome arbeidsrecht en de arbeidsverhoudingen meer en
meer ondergeschikt worden gemaakt aan de economische wetmatigheden:
'De beleidsprogramma's berusten meer dan voorheen op een economische
visie op arbeidsverhoudingen' (Van Voorden 1985:41). De sociale doelstel-
lingen   op het gebled   van de arbeidsverhoudingen worden steeds  meer
getoetst op hun ec«nomische consequenties en verdwijnen in sommige
gevallen van de prioriteilenlijst. De individuele bescherming van de werk-
nemer, de verhoging van de levensstandaard, de collectieve emancipatie
van de werknemers binnen de onderneming door middel van geinstitutio-
naliseerde structuren, de uniformering van de loon- en arbeidsvoorwaar-
den, en het bewaren van de sociale stabiliteit door acceptatie van het
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vakbondswerk, waren in de jaren zestig en zeventig autonome doelstellin-
gen binnen de arbeidsverhoudingen die een zeer hoge prioriteit hadden.
Tegenwoordig worden deze doelen beoordeeld op hun effecten voor de
werkgelegenheid, het concurrentievermogen van de ondernemingen, de
efficiency van de besluitvorming en de efficiente toewijzing van de pro-
duktiefactoren. Het gevolg is dat volledig nieuwe thema's aan de orde
komen die zijn gericht op een betere werking van de onderneming als
economische entiteit met als voornaamste variabelen flexibiliteit, concur-
rentievermogen, individuele betrokkenheid van de werknemers gericht op
een verhoging van de kwaliteit en een verbetering van de arbeidsorgani-
satie, differentiatie, en het terugdringen van de vakbeweging en de over-
heid omdat deze als storend voor de genoemde doelstelling worden erva-
ren (De Koster 1987:26).

De *economisering' van de arbeidsverhoudingen -'making reality correspon-
dent with the assumptions of economic theory' (Beveridge 1909:8)-, is het
gevolg van een verschuiving van de machtsverhoudingen op de arbeids-
markt. Vormt de krimpeconomie de context voor een krimpvakbeweging,
ze vormt tegelijkertijd de context voor de macht van de ondernemingsor-
ganisaties. In onze jaren is er sprake van een toegenomen betekenis van
(19_wjrkgevers als modelleurs van de arbeidsverhoudingen. De werkgevers-
organisaties evolueren in de jaren tachtig, in vergelijking tot de jaren
zestig en zeventig, van een re-agerende, defensieve partij in een ageren-
de, offensieve partij. De economische context, de politieke constellatie en
de behoefte zich krachtig af te zetten tegen de polariserende confronta-
tie-strategie van delen   van de vakbeweging   in de jaren   1970- 1980   zijn
daarbij de belangrijkste verklaringsgronden. De werkgeversverenigingen
hebben in een tamelijk korte periode kans gezien de omgevingsvariabelen
naar hun hand te zetten en het maatschappelijk prestige van de onderne-
mer en het ondernemen sterk te vergroten. Zij profileren zich sterker en
laten zich als gesprekspartner meer gelden doordat zij zelf allerlei onder-
werpen in het overleg inbrengen. Htt nieuwe centrale thema in de ar-
beidsverhoudingen: flexibilisering, vormt de uitdrukking van een poging
van werkgeverszijde tot een structurele reconstructie van de arbeidsmarkt
en de revival van een meer vrije dan gebonden volkshuishouding. Flexibi-
lisering staat voor -de-institutionalisering en de-standaardisering van de
arbeidsmarkt. De conformering aan de markt die in de regelgeving worcit
nagestreefd, brengt met zich mee dat de regels worden uitwerkt daar
waar de koppeling aan de markt het duidelijkst blijkt, namelijk in de
onderneming. Ten aanzien van de flexibilisering van de arbeidsmarkt kan
in analytische zin een onderscheid worden gemaakt tussen de reacties van
de lonen op veranderde arbeidsmarktomstandigheden en de reacties van
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werkgevers en werknemers op veranderde arbeidsmarktomstandigheden. Het
gaat gestileerd feitelijk om een soepeler aanpassing van respectievelijk
arbeidstaken, arbeidsvolume    en loonniveau (Atkinson     1984; De Koster
1987:29-31; Van Hoof 1987:249-270; Boos/Nagelkerke 1987:5-8; WRR
1987:122 e.v.):
1. Allocatiefiexibiliteit
Deze vorm van flexibiliteit heeft betrekking op het vergroten van de
flexibele reacties van werkgevers en , Eknemers op veranderde arbeids-
marktomstandigheden. Een tweetal vormen zijn hierbij te onderscheiden:

a.  Numerieke flexibiliteit of volume-flexibiliteit. Deze vorm van flexibili-
teit omvat al die maatregelen gericht op een soepele aanpassing van
het getalsmatige aanbod (kwantiteit) in de onderneming aan de fluctua-
ties op de markt. Deze vorm van flexibiliteit is gericht op de externe

markt. Hierbij moet worden gedacht aan maatregelen met betrekking
tot de aanpassing van de arbeidstijden, verkorting van de opzegtermij-
nen, verlenging van de proeftijd, vergemakkelijking van het aangaan
van arbeidscontracten met een beperkte duur, de versoepeling van
collectief ontslag, enz. Datgene wat op dit niveau ter discussie staat is
de bestaande regelgeving ten aanzien van aanname en ontslag van
personeel: het ontslagrecht, zoals neergelegd in het BBA'45. Deze vorm
van flexibilisering is een gevolg van het feit dat de bedrijven naar
nieuwe mogelijkheden zoeken om de hoeveetheid ingezette arbeid beter
af te stemmen op schommelingen in de omvang van de produktie of
dienstverlening. Dergelijke volume-aanpassingen kunnen langs meerdere
wegen bereikt worden. Zo is overwerk een vanouds gehanteerde metho-
de om pieken in de produktie/dienstverlening op te vangen. Ook deel-
tijdarbeid werd en wordt daarvoor gebruikt. Onder de huidige omstan-
digheden lijkt de inspanning van de meeste bedrijven echter vooral
gericht op de versoepeling van de in- en uitschakeling van personeel.

Methoden die in dit verband al eerder werden gebruikt zijn onder
meer het inlenen van personeel en de inschakeling van uitzend-
krachten. De meest opvallende ontwikkeling van de laatste tijd is
echter de snelle verbreding van de zgn. flexibele arbeidscontracten,
arbeidscontracten die aan de ene kant door hun tijdelijk karakter, aan
de andere kant door het in uren beperkte en dikwijls variabele dienst-
verband afwijken van de standaard-arbeidscontracten en de werkgevers
daarmee een grote mate van vrijheid geven. Het gaat daarbij om af-
roepcontracten, nulcontracten, min-maxsystemen, interimarbeid, deel-
tijdse in- en uitgroeibanen, korte-duurcontracten. Ook wordt in onze
tijd een groei van nieuwe vormen van thuiswerk gesignaleerd.

248



Op basis van het OSA-arbeidsmarktsurvey van oktober 1986 is de omvang
van de 'flexibele arbeidsmarkt' geschat op circa  11%  van het aantal  werk-
zame personen; 6,5 procent van de werkenden heeft een tijdelijk contract,
waarvan ruim de helft met uitzicht op vast werk; 1,2 procent werkt via
een uitzendbureau; 0,6 procent heeft een leerling-/stagecontract; 1,4 pro-
cent  werkt als oproepkracht  en 1,7 procent heeft een *overige'  flexibele
status. Jongeren en vrouwen zijn binnen de groep flexibele werknemers
sterk oververtegenwoordigd:

Schema 5: Dienstverband naar geslacht en leeftijd; oktober 1986 (in %)

Dienstverband Totaal Geslacht Leefti id
m            v          25          25

Vast 82,8 85,5 77,8 74,7 84,2

Tijdelijk met uitzicht op vast 3,4      2,7      4,9      9,8      2,3

Tijdelijk 3,1      2,6      4,1      5,3      2,7

Via  uitzendbureau                                              1,2              1,0              1,7             4,0             0,8

Leerling-/stagecontract 0,6      0,3      1,1      3,7      0,1

Oproepkracht                                                          1,4              0,5              3,2             0,8              1,5

Zelfstandige 5,8      6,7 4,1 1,1      6,6

Overig 1,7      0,7      3,1      0,6      1,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N= 2633 1732 901 376 2259

(Bron: OSA 1987:7).

De   groei   van het aantal flexibele arbeidscontracten   in de periode    1982-
1985 en de verwachtingen voor de periode 1985-1988, staan hieronder
weergegeven. Het betreft hier cumulatieve gegevens voor de aangeduide
driejaarlijkse periodes. De verwachtingen omtrent de periode 1985-1988
worden in niet-cijfermatige termen weergegeven, zoals stijging, dating of
stabilisatie.
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Schema 6: Ontwikkeling van de inzet van arbeidsrelaties (1982-1988)

1.                                                                2.   Verwachting
1982 - 1985 1985 - 1988 1)

Volle tijd -/- 0,7%          +
Deeltijd + 14,4% +++

Flexibe12) + 17,3% ++

Uitzend + 27,5% -1-
Overwerk + 7,4% -1-

Diversen3) + 18,0%          +

1) Aantal bedrijfsgroepen dat een afname, stabilisatie of toename ver-
wacht.

2) Onder flexibel wordt in dit verband verstaan alle arbeidsrelaties die
niet tot een van de andere categorie8n behoren.

3) Onder diversen wordt verstaan: thuiswerkers, free-lancers, vrijwilligers.

Toename in 0 tot en met 4 bedrijfsgroepen  =   +
Toename in 5 tot en met 9 bedrijfsgroepen  =  ++
Toename  in  meer  dan 10 bedrij fsgroepen         =    +++
Afname in 0 tot en met 4 bedrijfsgroepen   =  -/-

Uit de tabel blijkt dat voor de komende jaren een verdere toename wordt
verwacht van het aantal deeltijdkrachten en flexibele krachten. Slechts
dan van de bedrijfstakken verwacht een dating van het aantal flexibele
krachten, terwijl in drie bedrijfstakken een stabilisatie wordt verwacht.
De overige bedrijfstakken (7) verwachten een toename van het aantal
flexibele arbeidskrachten.

(Bron:  Bolweg/Geut/Van der Graaf 1986:99).

b. Functionele flexibiliteit. Deze vorm van flexibilisering is gericht op de
interne markt en omvat al die ingrepen die gericht zijn op een vlotte-
re aanpassing van de kwaliteit van het arbeidsaanbodin de onderne-
ming met het oog op een snelle aanpassing aan de gewijzigde arbeids-
omstandigheden. Het gaat hier voornamelijk om het stimuleren van de
meervoudige inzetbaarheid: polyvalentie van kwalificaties. De behoefte
aan meer 'all-round' geschoolde werknemers in plaats van meer gespe-
cialiseerde werknemers -despecialisatie- komt hier duidelijk tot uiting.
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Ten aanzien van de allocatieflexibiliteit openbaren zich aldus een tweetal
flexibiliteitsnoties die bijdragen tot een verdergaande segmentering van de

arbeidsmarkt in randmedewerkers en kernpersoneel. Enerzijds de numerie-
ke flexibiliteit die is gericht op een vermindering van de institutionele
rigiditeit op de arbeidsmarkt destructuratie. en die vooral betrekking
heeft op het randpersoneel. Anderzijds de functionele flexibiliteit die de
multi-inzetbaarheid van het vaste personeel, de kernmedewerkers, tracht
te vergroten middels het aanbrengen van werknemersvriendelijke zekerhe-
den: herstructurering (Van Hoof 1987:252).

2. Loonflexibiliteit
Loonflexibiliteit  of  financiale _flexibiliteit omvat  al die maatregelen  die
zijn gericht op het aanpassen van de beloningsstructuren aan de marktom-
standighe(len, met als doel een minder rigide loonvorming die zich voegt
naar de individuele of collectieve prestaties van de onderneming. Loon-
flexibiliteit leidt tot decentralisering van het arbeidsvoorwaardenbeleid en
een verregaande individualisering van de loonvorming (VNO/NCW 1981;
Van Voorden 1982:50-53).

De werkgevers hebben het sociaal-economisch beleid en de arbeidsverhou-
dingen in de jaren tachtig zodanig weten om te buigen dat de markt en
de onderneming steeds centraler komen te staan:

6Voor de arbeidsverhoudingen betekent dit dat een reeds langer latent
aanwezige trend van pluralistische fragmentatie nu de gelegenheid
krijgt zich volledig te ontplooien. Het tripartite consensusmodel hebben
wij eerst plaats zien maken voor een ideologisch gevoed confrontatie-
model. We lijken nu de overgangsfase te beleven naar een gefragmen-
teerd belangen-transactiemodel, waarin het coOrdinatiemoment veel
zwakker is dan in beide voorafgaande modellen. In het consensusmodel
domineerde de gedragsbeheersing van boven naar beneden. In het con-
frontatiemodel trachtten de werkgevers- en werknemerscentrales hun
vroegere hoofdrol te continueren, overigens allengs met minder succes.
In het transactiemodel wordt de lijn van het overleg en de onderhan-
delingen gezet door de grote ondernemingen. De context van hun ge-
drag is economisch gezien micro gedifferentieerd' (Reynaerts 1985:8).

Wat stelt de vakbeweging tegenover dit alles? De strategie van de vakbe-
weging bezit thans kenmerken die men in een vroegere periode bij de
werkgevers aantrof: haar strategie is defensief, re-agerend van aardi zij
opereert in het krachtenveld als een mechanisme van vertraging, van
correctie en van reactie. Meer dan haar tegenspelers is de vakbeweging
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'slachtoffer' van de economische recessie. De feiten die dit onderstrepen
liggen voor het oprapen.
-  een dalend ledental;
-  een toename van de interne spanningen. Van Hoof spreekt in dit ver-

band van de opkomst van 'particularistische marktstrategieen': het ver-
schijnsel dat categorate werknemersorganisaties hun belangen verdedi-
gen ten koste van andere groepen werknemers (1987:207). De flexibili-
sering van de arbeidsmarkt zal deze tendens alleen maar nog verster-
ken. Naarmate de verscheidenheid aan arbeidstijden en -vormen toe-
neemt, atomiseert en individualiseert als het ware de aanbodzijde van
de arbeidsmarkt; door flexibilisering vergruist de tweeklassenstructuur
tussen 'haves' en 'havesnot' in arbeid tot een craquela-achtig beeld,
waarin vele kleine verschillen in de plaats komen van 66n grote kloof
(Van Voorden 1986:312);

- een dalende effectiviteit van de traditionele actiemiddelen, enerzijds
ten gevolge van het ontbreken van eenstemmigheid onder de leden,
anderzijds ten gevolge van betere verweer-mogelijkheden bij de werk-
gevers en gerechtelijke beslissingen (ambtenarenstaking 1983);

- afnemende invloed op het overheidsbeleid. De voorbereiding van het
overheidsbeleid geschiedt minder langs het gebruikelijke kanaal van de
SER en de Stichting van de Arbeid. Omdat de wet het passeren van de
SER verbiedt blijft de rituele rondgang intact, maar op hoofdpunten
neemt het kabinet zijn eigen beslissingen. Deze beslissingen zijn veelal
ingegeven door instituties zonder belangenrepresentatie: de commissie-
Wagner (industriebeleid) (Van Dellen 1984); de commissie-Dekker (ge-
zondheidszorg); de commissie-Oort (belastingherziening); de commissie-
Geelhoed (deregulering).

De vakbeweging moet kleur bekennen, maar het wordt haar bepaald niet
gemakketijk gemaakt. In het turbulente economische en politieke klimaat
van de jaren tachtig staat de vakbeweging bij haar positiebepaling voor
moeilijke keuzen. Ten aanzien van het vraagstuk van de arbeidswetgeving
constateert De Koster (1987:32) terecht dat het van een verschrikkelijke
simplificatie zou getuigen als we ervan zouden uitgaan dat deze nieuwe
ideologie niets meer is dan de filosofie van de werkgevers of van het
management. Een dergelijk standpunt zou voorbijgaan aan de spanningen
binnen de arbeidersklasse zelf. Degenen die zonder werk zijn, degenen die
onderaan in de hierarchie van de werkgelegenheid staan en degenen die
een quasi-arbeidsverband hebben zonder enige rechtsbescherming, zijn
steeds meer geneigd om de arbeidswetgeving te beschouwen als een sys-
teem dat de bevoorrechten beschermt en dat negatief uitwerkt voor dege-
nen die zich niet in zulk een bevoorrechte positie bevinden. De bescher-
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ming tegen ontslag wordt gezien als oorzaak waarom het management zijn
toevlucht zoekt in voorzieningen voor een tijdelijk arbeidsverband dan
wel geen uitbreiding aanbrengt in het personeelsbestand. Het systeem van
de arbeidswetgeving wordt daarmee niet alleen aangevallen van de kant
van het management, maar ook van de kant van pseudo-werknemers, ach-
tergestelde werkers en potentiele werkers zonder baan.

Daarnaast moet de vakbeweging constateren dat flexibilisering van de
arbeidsinzet aansluit bij de andere houdingen en aspiraties van werkne-
mers ten aanzien van arbeid; vele werknemers wensen minder dan 40 uur
per week te werken. Een korter arbeidsverband (bijv. 32 uur) dient dan
wel zijn beslag te krijgen in een vast contract. Onderstaande tabellen
laten wat dit betreft geen onduidelijkheid bestaan.

Schema 7: De samenhang tussen feitelijke en gewenste contractvorm (tus-
sen haakjes de absolute aantallen)

Gewenate contractvorm

Vast Tijdelijk Tijdelijk Uitzend- Oproep-/ Overig Totnal
contract met zicht contract contract afroep

op vast contract
Feitelijke
contractvorm

Vast contract 94,9 0,0 0,1 0,2 0,1 4,7 100

(2064) (0) (2) (5) (2) (103) (2176)

Tijdelijk contract 90,0 5,6 1,1 0,0       0.0       3.3      100

met zicht op vast (81)     (5)       (1)       (0)       (0)       (3)      (90)

Tijdelijk 75.3 3,7 14,8 1,2 1,2 3,7 100

contract (61) (3) (12) (1) (1) (3) (81)
Uitzend- 62,5 3,1 3,1 18,8       0.0 12.5 100

contract (20)     (1)       (1)       (6)       (0)       (4)      (32)

Oproep-/af- 60,0 5,7 2,9 0,0 28,6 2,9 100

roepcontract (21) (2) (1) (0) (10) (1) (35)
Totaal 93,1 0,5 0,7 0,5 0,5 4,7 100

(2247) (11) (17) (12) (13) (114) (2414)

(Bron: Jaspers/Schippers/Siegers 1988:39).
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Schema 8: Feitelijk versus gewenst dienstverband; oktober 1986

Feitelijk % dat voorkeur heeft voor Totaal N
dienstverband feit.situatie vast overig

Tijdelijk met uitzicht
op vast                    6         90           4        100     90

Tijdelijk                                            15                     75                     10                100           82
Uitzend-/oproepkracht 23 61 16 100 69

(Bron: Osa-Trendrapport 1987:10).

Schema 9: Aanvaardbaarheid van type dienstverband; oktober 1986

% van het aantal werkenden dat
betreffende dienstverband niet
acceptabel vindt

Tijdelijk met uitzicht op vast 21,4

Tijdelijk 45,3
Via uitzendbureau 42,7

Leerling-/stagecontract 31,8

Oproepkracht 55,1 N = 2633

(Bron: Osa-trendrapport 1987:10)

Ten aanzien van het vraagstuk van de loonflexibiliteit verkeert de vakbe-
weging in een soortgelijk dilemma. Werknemers zelf lijken genoeg te
hebben van de eenzijdig gecentraliseerde en gecoordineerde Nederlandse
loonvormingsstructuur (Hermkens/Van Wijngaarden   1977; Van Raay/Von
Grumbkow 1982/3; Van Wijngaarden 1983).

In de jaren tachtig breekt ook een nieuwe fase aan in het overheidsop-
treden in de arbeidsverhoudingen en op de arbeidsmarkt. De overheid
streeft bewust naar een meer terughoudende rol als vormgever van de
arbeidsverhoudingen in ons land. De afzijdige houding van de overheid ten
aanzien van de loonvorming in de marktsector vormt hiervan een belang-
rijke uitdrukking. Deze afzijdigheid roept de vraag op of de geleide loon-
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politiek hiermee definitief is opgenomen in het museum van de Nederland-
se sociaal-economische politiek (Dercksen/Woltjer 1985:126). Daartegenover
staat dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheid als werkgever
steeds nadrukkelijker tot uiting brengt. Het koppelingsbeleid maakt in de
jaren tachtig plaats voor een beleid van ontkoppeling, koppeling-op-af-
stand, of in overheidsjargon, voor 'een beleidsmatige koppeling'. Van
partij bOven de partijen -de periode 1945-1960-, via de positie van partij
nAtist de partijen -de periode 1960-1980-,  gaat het optreden  van  de  over-
heid in de jaren tachtig sterk in de richting van het geen partij meerzijn in de directe belangenconfrontatie tussen werkgevers en werknemers.
Natuurlijk blijft de overheid met haar sociaal-economische beleidsbeslis-
singen de randvoorwaarden bepalen, die de interacterende actoren in acht
moeten nemen bij onder meer het afsluiten van collectieve contracten.
Hiermee zijn echter de grenzen van de overheidsrol bereikt. De overheid
kiest in onze jaren voor *management by speech' (overreding), in plaats
van 'management door beleid'.

13.3 De periode 1980-2000 en de *perfecte' arbeidsmarkt: naar een periode
van aanpassing of interpenetratie?

Het streven naar de 'perfecte' arbeidsmarkt wordt in de jaren tachtig
over een geheel andere boeg gegooid. Men gaat de oplossing steeds meer
zoeken in de richting van de markt zelf. We staan nog helemaal aan het
begin van deze ontwikkeling. Waarheen zal deze ontwikkeling leiden? In
wezen is er plaats voor een tweetal toekomstscenario's:

1.    Het-otimistische  (oekomstscenario
De ontwikkelingen in de jaren tachtig leiden ertoe dat aan de scheef-
groei uit de jaren zestig en zeventig een einde wordt gemaakt en dat
de arbeidsmarkt gaat gehporzamen aan de voorwaarden voor 'perfectie':
de periode 1980-2000 als de fase van interpenetratie.

2. Het pessimistische toekomstscenario
De ontwikkelingen in de jaren tachtig brengen ons van de regen in de
drup. De verstarring uit de jaren zestig en zeventig maakt plaats voor
een situatie van aanpassing: de periode 1980-2000 als de fase van
aanpassing.

De komende jaren zullen getuigen van de potentie of de impotentie van
de in de jaren tachtig ingezette vaarroute richting de 'perfecte' arbeids-
markt. Vooralsnog is er reden tot grote bezorgdheid. De arbeidsmarkt
lijkt te evolueren in de richting van een situatie van aanpassing.
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De onder invloed van de derde industriBle revolutie en de economische
crisis van de jaren zeventig en tachtig weer opgelaaide strijd om de tijd,
heeft tot op heden niet tot een symmetrie tussen de situatiebeperkingen
aan beide zijden van de arbeidsovereenkomst geleid. De grote werkloos-
heid en de technologische revolutie hebben niet geleid tot een herverde-
ling van de arbeid -het Stichtingsakkoord uit 1982 ten spijt-, in de zin
dat de relatie arbeidstijd-bedrijfstijd opnieuw werd bezien. Sterker nog,
de werkgevers hebben de oplossing voor de strijd om de tijd voornamelijk
afgedwongen in de vorm van flexibele arbeidscontracten. De veelheid aan
flexibele arbeidscontracten kan moeilijk als een uiting van de wensen van
alle werknemers beschouwd worden. De keuze voor dergelijke arbeidscon-
tracten is voor velen een noodzakelijk kwaad. Ook moeten, gegeven de
eerste spaarzame onderzoeksuitkomsten, grote vraagtekens geplaatst wor-
den achter de effectiviteit van de flexibilisering van de arbeid op het
gebied van kostenbeheersing en (dus) werkgelegenheidscreatie (Bremer
1986). Zowel de tijdsouvereiniteit als de inkomenszekerheid van de werk-

_nemers wordt door de flexibilisering van de arbeid op het offerblok van
de economische rationaliteit gelegd.

'Flexibilisering van arbeid maakt de inschakeling van arbeid conjunc-
tuurgevoeliger en de marktpositie van de ondernemingen conjunctuur-
bestendiger' (WRR 1987:124)

De grenzen van een evenwichtige verhouding tussen prestatie en beloning
lijken in onze jaren bereikt. Hierbij hebben we niet de invoering van
winstdelingsregelingen en vormen van prestatiebeloning op het oog; deze
vormen van gediffentieerde beloning staan nog in de kinderschoenen. Onze
aandacht gaat voornamelijk uit naar de loonhoogte. In wezen zijn er in
de nabije toekomst twee volledig tegengestelde ontwikkelingen mogelijk:

(1)      Vraaguitval.
Allereerst zou de gevoerde loonpolitiek -versterkt door het overheidsbe-
leid van 'beleidsmatige koppeling', de bezuinigingen op de sociale zeker-
heid en de veelheid aan flexibele arbeidscontracten-, op den duur kunnen
leiden tot de actualiteit van het vraagmodel. De politiek van de uitgestel-
de consumptie heeft in acht jaar tijd de arbeidsinkomensquote terugge-
bracht van 94% naar 82%. Het einde van de politiek van loonmatiging lijkt
echter nog niet in zicht. De economische logica van de uitgestelde con-
sumptie lijkt plaats te maken voor de logica van loonmatiging, met alle
gevolgen van dien voor de afzetmogelijkheden voor bedrijven. De overheid
blijft in de jaren tachtig veel te lang vasthouden aan de neo-klassieke
economische politiek van onthouding. De omstandigheden zijn onderwijl
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drastisch veranderd. Ten opzichte van de jaren zeventig heeft een regi-
mewisseling plaatsgevonden. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van
het milieu, de werkgelegenheid en de infrastructuur ligt een keynesiaans
alimuleringsbeleid veel meer voor de hand, althans wanneer dit beleid
wordt gecombineerd  met een bruto-loonmatiging (Schouten 1987:119).
(2) Loonexplosie
Waarschijnlijker lijkt ons dat zich in de komende jaren een loonexplosie
op de arbeidsmarkt zal openbaren. Op een aantal deelmarkten op de ar-
beidsmarkt is er sprake van krapte aan personeel. De keuze voor een
decentrale vormgeving van het arbeidsvoorwaardenbeleid zal zich in een
situatie als deze gaan wreken. De uit decentralisering voortvloeiende
versterkte loonconcurrentie tussen ondernemers onderling, zal leiden tot
coordinatieproblemen binnen de werkgeversorganisaties. Sommige werkge-
vers zullen gedwongen worden om te gehoorzamen aan de bedrijfsecono-
mische wet die zegt dat een tekort aan werknemers moet leiden tot
loonsverhogingen. Andere, weinig florerende bedrijven, zullen gedwongen
worden deze florerende ondernemingen te volgen, op grond van de voor
hun geldende bedrijfseconomische wetmatigheid dat loonachterstand zal
leiden tot het weggezogen worden van hun (kern)werknemers. De politiek
van loonmatiging zal dientengevolge plaatsmaken voor een loongolf. Daar-
bij krijgt de overheid de rekening gepresenteerd. Haar onthouding ten
aanzien van de primaire loonvorming in de marktsector zal een optelsom
van micro-uitkomsten opleveren, die de uitvoering van haar eigen voorne-
mens in ernstige mate frustreert. Waarschijnlijk ziet de overheid zich op
grond hiervan gedwongen om het beleid van ontkoppeling te handhaven.
Werknemers in de collectieve sector en de uitkeringsgerechtigden zullen
dan het slachtoffer worden van de micro-economische loonpolitiek van de
werkgevers.

8-decentralisering  van het arbeidsvoorwaardenbeleid opent perspectieven
voor een geintegreerd arbeidsbeleid. Tot op heden is er ten aanzien van

deze voorwaarde weinig tot niets gebeurd. De vakbeweging maakt zich in
de jaren tachtig op om terug te keren naar haar uitgangspunt: het onder-
nemingsniveau, getuige het rapport *de FNV over veertien jaar' (1986). In
dit streven getuigt ze echter van haar starre aard: de vakbeweging als
dinosaurus, groot, log en traag.

*The public image of the trade union movement resembles that of the
dinausor stuck in its way and unable to respond to the needs of a
changing environment' (McCarthy in: Reynaerts 1985:13; zie ook Vos
1986;1987).

257



De vakbeweging ondervindt daarbij echter ook sterke tegenwerking van de
werkgevers. Deze verzetten zich nog steeds tegen de komst van de vakbe-
weging op ondernemingsniveau. Ook de overheid blijft ten aanzien van de
oplossing van het gefragmenteerd arbeidsbeleid te veel getuigen van haar
vertrouwen in het principe van gespreide verantwoordelijkheid. De groei
van het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de jaren tachtig vormt de
uitdrukking van een scheefgroei op dit niveau.

Schema 10:Aantal moeilijk vervulbare vacatures (a) als percentage van
het totaal aantal vacatures in de industrie: 1982-1986 (procen-
ten)

1982(b) 1984(c) 1986(d)

metaalindustrie                                                 46           44           58
produktiesector (excl. metaal, bouw)           32       32       42
bouwsector                                                       20           35           55
handel, horeca, etc.                            31       35       41
transport, communicatie                        9       24       35
bankwezen, verzekering, commerciele diensten 36            49            50
gezondheidssector                                                                           18                  20                  42
diversen                                                        25          35          47
totaal                                                                27           35           46

(a)   als gedefinieerd door werkgevers exclusief overheid, onderwijs, land-
bouw, uitzendbureaus

(b)  31 oktober

(c)  30 september
(d)  31 januari

(Bron: Centraal Bureau van de Statistiek, in: Flap/Arts 1988:23)
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Schema 11:Aantal moeilijk vervulbare  vacatures  (a) als percentage  van  de
totale hoeveelheid vacatures (1) en als percentage van de
jaarlijkse vacaturestroom    (11)    en het aantal vacatures    dat
meer dan drie maanden niet vervuld was als percentage van
het totaal aantal vacatures (111)

1980 1981 1982 1983 1984 1986

I             53       36       27       31       35       46
II                 8,4        4,8        2,6        2,5        3,5        5,1

III                    40            27             17             15             15

(a) volgens werkgevers
exclusief overheid, onderwijs, landbouw en uitzendbureaus

(Bron: Centraal Bureau van de Statistiek, in Flap/Arts 1988:23)

Naar de toekomst toe zal de behoefte aan regulering en institutionalise-
ring blijven bestaan, wellicht in grotere mate dan ooit tevoren. Er moeten
antwoorden gevonden worden op de gevaren voor veiligheid en gezondheid
die de nieuwe technologie8n opleveren, naast de traditionele bedreigingen.
De nieuwe technologieBn bieden tot nu toe ongekende mogelijkheden om
het gedrag en de prestaties van de werknemers te beheersen, waardoor
problemen ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke privacy
bestaan; de gepriviligeerde kerngroepen, maar ook en vooral de grote
groepen aan de periferie hebben behoefte aan minimumstandaards met be-
trekking tot de arbeids- en beloningsvoorwaarden; de milieuproblematiek
schreeuwt om regelgeving en daden; gediscrimineerde groepen op de ar-
beidsmarkt, bijvoorbeeld vrouwen, behoeven wettelijke steun bij hun strijd
tegen die discriminatie; als scholing en deskundigheid een steeds meer
bepalende selectiefactor op de arbeidsmarkt gaan vormen, moet de toegang
tot het verwerven van dergelijke kwalificaties geregeld worden.

Wat dit laatste betreft is de verandering die zich in de afgelopen jaren
heeft voltrokken in de openbare arbeidsbemiddeling niet echt hoopgevend.
Het zwaartepunt is verschoven van een -al evenzeer eenzijdig- aanbodge-
richte naar een vraaggerichte benadering, van een verdelende naar een
allocatiebevorderende taak. De aanbodorientatie is vervangen door een
ori8ntatie op de vraag, waarbij de dienstverlening aan de werkgevers is
geintensiveerd. Dat komt onder meer tot uiting in de onderverdeling van
het bestand in direct-bemiddelbaren, de aandachtsgroep, het wachtbestand
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en de niet-bemiddelbaren. De bemoeienis van het arbeidsbureau concen-
treert zich op de eerste twee groepen. Hier komt de spanning in het
huidige arbeidsmarktbeleid tussen efficiente allocatie en bestaanszekerheid
wel bijzonder duidelijk naar voren. Het zoeken naar een evenwicht tussen
'marktsturing' -die vorm van arbeidsbemiddeling die is gericht op de in-
schakeling van moeilijk plaatsbare werklozen-, en een 'marktgerichte'
arbeidsbemiddeling -die vorm van arbeidsbemiddeling die is gericht op de
wensen van de werkgevers-, lijkt nog niet gevonden (Van Voorden
1985:43; Van Hoof 1987:277; De Jonge 1985).

Samenvattend kunnen we voor de jaren tachtig concluderen dat de weg
naar de 'perfecte' arbeidsmarkt nog een lange is. Het gevaar is groot dat
de arbeidsmarkt in een situatie van aanpassing 721 geraken. Sommige
ontwikkelingen duiden hier al op. Een maatschappelijk compromis tussen

arbeid en kapitaal is meer dan ooit geboden. Net zo goed als de overheid
dat streven frustreert door overaanwezig te zijn, frustreert ze zulks
wanneer ze geheel afwezig is. Een maatschappelijk compromis vooronder-
stelt de aanwezigheid van alle drie de arbeidsmarktpartijen: de werkge-
versorganisaties, de werknemersorganisaties en de overheid, 6n een hande-
len van_«ie partijen vanu# het inzicht dat de 'perfecte¥-arbeidsmarkt
vraagt om de synthese van economische rationaliteit en bestaanszekerheid.
De 'perfecte' arbeidsmarkt eist presentie en prudentie. In de nabije toe-
komst zal blijken of bij de arbeidsmarktpartijen de wil en de creativiteit
aanwezig is om de 'perfecte' arbeidsmarkt te institutionaliseren. Misschien
dat dan de onderstaande voorspelling van Van Voorden een juiste bleek te
zijn:

*Wellicht zal na enige tijd blijken dat flexibilisering vooral betekenis
heeft gehad als drager van een nieuw maatschappelijk elan, waarin niet
zozeer het kernpunt is de mate waarin feitelijke voorkeuren en insti-
tuties worden aangetast of aangepast, als wel het denken over flexibi-
lisering verfrissende en vernieuwende effecten heeft gehad, omdat het
creativiteit vraagt in het ontwikkelen van nieuwe vormen en instru-
menten' (1986:312)
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Deel vier
De geintegreerde

arbeidsmarkttheorie als
beleidsadviserings-

instrument

De geYntegreerde arbeidsmarkttheorie als uitgangspunt voor
macro- en micro-economisch beleid



Inleiding

Op empirisch-historisch niveau fungeert de geintegreerde arbeidsmarktthe-
orie niet alleen als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose, op dit
niveau fungeert de theorie ook als beleidsadviseringsinstrument voor ma-
cro-   en   micro-economisch beleid. Deze constatering kan verwarring wek-
ken. Het feit dat men op grond van de geintegreerde arbeidsmarkttheorie
beleidsadviezen voor het macro-economisch beleid kan verstrekken, im-
pliceert namelijk geenszins dat de wetenschap daarmee op de stoel van de
beleidsmakers gaat zitten, laat staan dat ze deze pretentie koestert. De
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een bepaald beleid
blijft bij de politiek: 'Recognition of the need for a wage policy is one
thing, discovery of the right policy is another' (Wootton 1955:168). De
beleidskeuze kan geen opdracht voor de wetenschap zijn. Wat de weten-
schap wal tot opdracht heeft is het leveren van een bijdrage aan de
keuze-alternatieven, onder andere door te wijzen op de gevolgen van
bepaalde keuzen voor de beleidsdoelen. De geintegreerde arbeidsmarktthe-
orie stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het streven naar de
realisatie van de 'perfecte' arbeidsmarkt. Daarbij formuleert ze de voor-
waarden waaraan moet worden voldaan wil de 'perfecte' arbeidsmarkt
realiteit worden.

De realisatie van de 'perfecte' arbeidsmarkt verlangt een bepaald beleid,
een bepaalde institutionaliseringsformule, en een bepaalde structurering,
een bepaald overlegmodel. Voorafgaande aan de weergave van het meest
optimale -overlegmodel en de meest optim,le institutionaliseringsformule
moet het volgende worden opgemerkt. Op het eerste oog lijkt het dat
beide formules alleen dan tot de *perfecte' arbeidsmarkt bijdragen, indien
de arbeidsmarktactoren zich metterdaad in elkaars doelstellingen verplaat-
sen. Blijven de actoren machtsstrategisch handelen dan verliezen beide
formules hun waarde. Voor de optimale institutionaliseringsformule is
zulks ontegenzeggelijk waar. Sterker nog: onderstaande optimale instituti-
onaliseringsformule geeft de uitkomsten weer waarop partijen die bereid
zijn om met elkaars doelstellingen rekening te houden -op grond van het
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feit dat ze beschikken over inzicht in het interdependent karakter van de
arbeidsmarkt-, alhaast noodzakelijkerwijze zelf zullen uitkomen. Voor de
structureringsformule   -het_optimale  ovprjegmof el-  -ligt  de zaak enigszins
anders. De integrale strategie behoeft niet noodzakelijk in de hieronder
geschetste structureringsformule te resulteren. Onze voorstellen terzake
moeten dan ook meer beschouwd worden als 'institutional   safeguards'.
Indien de actoren niet wensen in te zetten op de integrate strategie kun-
nen middels de aangegeven structurering de negatieve resultaten van een
dergelijk (irrationeel) beleid enigszins gemitigeerd worden. Hieraan ligt de
opvatting ten grondslag die wij ook al eerder -bij Dunlop- tegenkwamen:
de vorm van het overlegmodel heeft invloed op de uitkomsten van het
overleg. De negatieve gevolgen van machtsstrategisch handelen kunnen
met het optimale overlegmodel ingedamd worden. Zetten de actoren in op
de integrate strategie dan hebben ze met onderstaande structureringsvoor-
stellen een goede institutionele  backing: Het aanbrengen van institutio-
nal safeguards' is dan eigenlijk niet noodzakelijk.
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14   'Perfectie' en beleid

Ons antwoord op de optimale structurerings- en institutionaliseringsformu-
le haakt in op de hierboven -Deel Een- weergegeven vijf voorwaarden
voor 'perfectie'.

(1)      De eerste voorwaarde betreft de afstemming  van  menselijke  en_ mch-
nische hulpbronnen. Bil de ontwikkeling van technische hulpbronnen moet
men rekening houden met de kennis en vaardigheden waarover de mensen
beschikken, terwijl men bij de ontwikkeling van menselijke hulpbrgonen
(in de opleidingssfeer) het oog moet richten op de eisen die voortvloeien
uit produktietechnische overwegingen. Hoe zijn beide elementen te combi-
neren? Het antwoord hierop is gelegen in een combinatie van de denk-
beelden van Van Wezel (1986:27) en Van Hoof (1987:105-150) terzake an
de lering die kan worden getrokken uit de ervaringen uit het recente
verleden.

Van Wezel constateert terecht dat de eerste taak bij het algemeen vor-
mend onderwijs ligt. Het algemeen vormend onderwijs dient een bijdrage
te leveren aan de gelijkheid van kansen en maatschappelijke verandering,
alsook een algemeen prestatie-vermogen te ontwikkelen. Vakgericht pres-
tatie-vermogen dient tot ontwikkeling te worden gebracht in het beroeps-
onderwijs en door het bedrijfsleven zelf, via bedrijfsopleidingen. Hierop
sluiten de denkbeelden van Van Hoof aan. Zijn afstemmingsformule gericht
op een flexibele koppeling tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, bevat
'drie kernelementen':
- een despecialisatie van initiate beroepsopleidingen, waarbij zowel van

verbreding (toevoegen van elementen uit andere vakgebieden) als van
verdieping (grotere plaats voor basiskwalificaties, fundamentele kennis-
elementen) sprake kan zijn;

-  een flexibel stelsel van intermediaire voorzieningen voor praktijkoplei-
-ding en scholing dat zowel de afstand tussen initiele opleiding en een
reguliere baan overbrugt als in de behoefte aan om-, her- en bijscho-
ling tijdens de beroepsopleiding voorziet;

- aanvullende functiegerichte trainingsopleidingen in de bedrijven.
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In geval de werkgevers en de werknemers zich in elkaars doelstellingen
verplaatsen zal de bovenstaande afstemmingsformule, zowel naar structuur
als naar inhoud bijdragen tot de vervulling van de eerste voorwaarde die
aan het bereiken van de 'perfecte' arbeidsmarkt is gesteld. Echter, de
ervaring leert  dat  er  nog  een  'institutional_ s,fejuard' dient te worden
ingebouwd. In de jaren zestig zagen de werkgevers de arbeid als een
grondstof, die zij nader tot ontwikkeling moesten brengen (Albeda in:
Metze 1986:11). De hoge winstpercentages van de bedrijven maakten het
mogelijk om voor dit doel allerlei_bedrijfssgholen op te richten. Echter, in
de laagconjunctuur van de laat zeventiger en begin tachtiger jaren zien
de ondernemers zich genoodzaakt om te gehoorzamen aan bedrijfseconomi-
sche wetmatigheden. Vele bedrijfsopleidingen werden gesloten omdat de
verliezen (de rendementserosie) hiertoe aanteiding gaven; de bedrijfsoplei-
dingen werden te duur. Ter voorkoming van een dergelijk micro-econo-
misch rationeel maar macro-economisch irrationeel gedrag is het aan te
bevelen dat de overheid zich op een of andere wijze financieel mede
garant stelt voor de bedrijfsopleidin8en.

De voorwaarde tot afstemming van de menselijke en technische hulpbron-
nen brengt daarmee een van de belangrijkste pijlers onder een actief ar-
beidsmarktbeleid van overheidswege in beeld, namelijk: scholing. Een
actief scholingsbeleid -met 'actief' bedoelen wij: afgestemd op de huidige
6n toekomstige vraagbehoeften, m.a.w. een cyclisch 6n anti-cyclisch scho-
lingsbeleid-, vormt, samen    met het crearen    van    werkervaringsplaatsen.
loonkostensubsidies, flexibeler arbeidspatronen en het stimuleren van een
sociaal beleid (zie hieronder), de belangrijkste taak van de overheid inza-
ke het oplossen van het werkloosheidsvmagstuk, met name de langdurige
werkloosheid.

Met betrekking tot de oplossing van het vraagstuk van langdurige werk-
loosheid moet worden geconstateerd dat deze niet alleen in overeenstem-
ming met eisen van bestaanszekerheid maar ook met economische efficien-
cy-eisen. Doordat langdurige werkloosheid door de werkgevers wordt ge-
hanteerd ali rewing device' vormen deze 'outsiders' nauwelijks nog een
effectieve arbeidsreserve. Hierdoor geraakt het bestaan van langdurige
werkloosheid in tweeBrlei opzicht in strijd van de eis van economische
efficiency. Enerzijds zal van deze groep vrijwel geen neerwaarste loon-
druk uitgaan, daar ze eigenlijk niet tot het bemiddelbare deel van het
arbeidsreserve behoren (CED 1987:53,67); deze categorie werklozen mist de
vereiste werkervaring en opleiding. Dit kan leiden tot krapte op de ar-
beidsmarkt en dus tot een loonexplosie, ondanks het bestaan van een om-
vangrijke werkloosheid. Van die werklozen blijkt namelijk maar een gering
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percentage te behoren tot het direct bruikbare arbeidsreserve. Anderzijds
zullen de werkgevers ten alle tijde moeten kunnen selecteren uit een goed
opgeleid werknemersbestand.

Met name de overheid heeft tot taak de groep langdurig werklozen aan te
paklien.--Mobiliseren van deze groep betekent ten eerste het doorbreken
vin-een bipaalde cultuur aan de kant van deze categorie werklozen (het
kiezen voor typische vrouwenberoepen, geringe neiging tot scholing, enz),
en ten tweede een proces van scholing en de andere hierboven genoemde
vormen van actief arbeidsmarktbeleid. Met scholing van de langdurig
werklozen zelf kan echter niet worden volstaan. Ook de zittende werkne-
mers zullen gemobiliseerd moeten worden. Juist zij zullen, gegeven
verschillende naast elkaar bestaande hierarchiean van arbeidsmarktkwali-
ficaties, moeten doorschuiven naar hoger gekwalificeerde deels ook nog
niet bestaande of moeilijk vervulbare vacatures. Scholingsvoorzieningen
(om-, bij- en nascholing) kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Zo
kan ook aan de onderkant van genoemde hierarchieen plaats gemaakt wor-
den voor de veelal weinig gekwalificeerde langdurig werklozen.

Schema  12:     Dynamiek  van  de  arbeidsmarkt

beroepsbevolking                            ,
I arbeidsplaatsen

r- -------T---------------7:1      1
1                  

    I
, 1                     il
+  4                     +4

aL
 t

a. 1- --+  t- a
 '
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» werkloosheid -4 i werkgelegenheid i i       vacatures -

- "normale" dynamiek
- -*     door beleid te bevorderen dynamiek

(Bron: WRR, 1987:17)

267



(2)  Voor de realisatie van een stabiele en motiverende arbeidsovereen-
komst moet, zoals hierboven aangegeven, ian een viertal -voor#arden
worden voldaa-n:

(a) Allereerst moet worden gestreefd naar een symmetri#.lussen  de
situatiebeperkingen aan beide zijden van de arbeidsovereenkomst. Deze
voorwaarde verwijst naar de noodzaak van een compromis in de istrijd om
de tijd'. Een synthese op dit niveau is niet op voorhand aanwezig. Aan-
bieders van arbeid hebben belang bij een zo groot mogelijke tijdssouve-
reiniteit Cautonomie-tijd'), de mogelijkheid om hun arbeidsduur en ar-
beidstijden zo in te richten dat men genoeg ruimte heeft voor de rollen
buiten het economisch proces, voor vrije tijd. De externe verplichtingen
waaraan de werkgevers zijn gebonden eisen van die werkgever een opti-
male benutting van het produktie-apparaat, terwijl de soepele aanpassing
aan de wisselende condities van de afzetmarkten een zo min mogelijk
gelimiteerde beschikbaarheid van personeel vraagt, zowel wat betreft de
lengte van de periode waarin men beschikbaar is als de tijdstippen waarop
(flexibili-tijd'). Bovendien is het uit werkgeversoogpunt noodzakelijk om
personeel zo flexibel mogelijk in- en uit te schakelen.

Het compromis in de strijd om de tijd start met de constatering dat de
*perfecte' arbeidsmarkt niet te realiseren is indien de huidige koppeling
tussen arbeidstijd en bedrijfstijd blijft gehandhaafd, dan wel arbeidstijd-
verkorting wordt doorgevoerd onder handhaving van die koppeling. Dit
laatste zou namelijk betekenen dat bijvoorbeeld bij een arbeidstijd van 4
uur per dag de technologische hulpmiddelen met nog geen 20% van dd
maximale mogelijkheid per etmaal benut worden. Een intensieve benutting
van kapitaalgoederen, van technologische hulpbronnen is noodzakelijk, wil
een onderneming economisch optimaal kunnen presteren. Een benutting
van nog geen 40% -bij een gemiddelde arbeidsduur van 8 uur per dag en
een koppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd-, kan eveneens voor een
aantal bedrijven een gemiste kans betekenen, waarmee in feite ook sprake
is van maatschappelijke verspilling. Bij een economisch systeem, dat het
schaarste-probleem in heden en toekomst moet oplossen, past het niet dat
de benutting van volledig economisch te beheersen kapitaalgoederen voor
meer dan 60% c.q. 80% beheerst wordt door vormen van rationaliteit die
niet-economisch zijn.

Met de perfecte arbeidsmarkt is echter evenzeer het principe in strijd dat
de werknemer op willekeurig welk tijdstip kan worden opgeroepen. Deze
'numerieke flexibiliteit' wordt voornamelijk gekenmerkt door een flexibele
(lees: onregelmatige) arbeidsduur. Variatie in arbeidstijden tot uitdrukking
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komend in flexibilisering van de arbeidsduur (deze houdt in dat de gemid-
delde arbeidsduur op jaarbasis berekend wordt en dat bedrijven de moge-
lijkheid krijgen om de per dag, week of maand gewerkte uren zo over het
jaar te spreiden dat men zich beter kan aanpassen aan fluctuaties in de
produktie) en in flexibilisering van de arbeidsinzet (op- en afroepcontrac-
ten, min/max-contracten enz.) zijn enkele saillante voorbeelden van een
dergelijke flexibilisering. Beleidsaanbevelingen in de richting van een meer
flexibele arbeidsmarkt moeten vanuit het referentiepunt van de perfecte
arbeidsmarkt serieus genomen worden, maar dienen tevens kritisch te
worden gevolgd. Allereerst moet geconstateerd worden dat vanuit organi-
sale-oogpunt grenzen gesteld zijn aan flexibilisering. Deze .grenzen verta-
len_zich naar de organisatie toe in termen van bestuurbaarheid. realiseer-
baarheid, effectiviteit en beheersbaarheid: -yele vormen van flexibilisering
blijken in de praktijk ineffectief en moeilijk beheersbaar en bestuurbaar
(Van Ham/Paauwe/Williams 1987). Ook het argument dat flexibele arbeids-
contracten ertoe leiden dat meer mensen aan werk geholpen worden,
waardoor de druk op de sociale voorzieningen afneemt, met alle (positie-
ve) gevolgen van dien voor de sociale lastendruk, dient kritisch benaderd
te worden (Bremer   1986).   De vele flexibele arbeidscontracten bieden   im-
mers in veel gevallen een inkomen lager dan het voor de betrokken gel-
dende minimumloon. De overheid zal de taak krijgen het inkomen tot dat
sociale minimum aan te vullen. Op termijn leiden flexibele arbeidsrelaties
louter en alleen tot een verschuiving in de zekerheidsuitgaven van loon-
dervingsuitkeringen naar sociale voorzieningen; een verschuiving van de
loondervingsfunctie van de sociale zekerheid naar de minimumbehoefte-
functie van de sociale zekerheid (Boos/Nagelkerke 1987). De overheid zal
op grond van het feit dat de werknemers middels flexibele arbeidscontrac-
ten minder verdienen vervangende en aanvullende uitkeringen moeten
verstrekken. De sociale lastendruk zal hierdoor niet afnemen.

Net zoals loondifferentiatie het niet kan stellen zonder integratie (zie
hieronder), kan er geen flexibiliteit zijn zonder stabiliteit. Stabiliteit moet
naar het individu toe vertaald worden in termen van zekerheid en naar de
organisatie toe in bestuurbaarheid. Technisch-economische flexibiliteit
(middelen) en sociale flexibiliteit (mensen) zijn aan grenzen gebonden.
Flexibilisering van arbeid maakt de marktpositie van ondernemingen dan
wel conjunctuurbestendiger, de inschakeling van arbeid en daarmee het
werkgelegenheidsvolume wordt erdoor conjunctuurgevoeliger.
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'In de VS, waar ontslagprocedures meestal eenvoudig zijn, kunnen
werkgevers het zich veroorloven veel minder selectief te zijn. Ze
kunnen een deel van het risico (vermindering van de omzet van de
onderneming, het beneden verwachting functioneren van een employee,
technologische veranderingen die een organisatorische verandering
nodig maken, e.d.) op de werknemers afwentelen' (Kapteijn 1986:624).

Een dergelijk eenzijdig inzetten op flexibilisering moet worden verworpen,
zowel op grond van economische overwegingen als op grond van bestaans-
zekerheidsmotieven. De oplossing voor de strijd om de tijd, het compro-
mis, moet gezocht worden op het niveau van de ontkoppeling van arbeids-

_tijd en bed-Eilfitij«-met handhaving van vaste, gest fid -rdi erde arbeids-
tfjden. Flexibele arbeidscontracten behoeven niet bij voorbaat te worden
verworpen. Voor werkgevers vormen zij een antwoord op economische
problemen en technologische uitdagingen, voor vele werknemers vormt de
hedendaagse flexibilisering van de arbeid de uitdrukking van sociaal-cultu-
rele veranderingsprocessen als individualisering en de toenemende partici-
patie van vrouwen in het arbeidsbestel. Niettemin passen flexibele ar-
beidsrelaties slechts dan in de perfecte arbeidsmarkt wanneer de werkne-
mers hiervoor op vrijwillige basis kunnen kiezen en het flexibel arbeids-

» contract gehouden is aan wettelijke en door cao's aangegeven grenzen in
de sfeer van- in- en uitschakeling, arbeidsomstandigheden en beloning. Een
aanpassing van het bestaande ontslagrecht achten wij geoorloofd, afschaf-
fing ervan is volstrekt in strijd met de *perfecte' arbeidsmarkt. _Niet de
af&chaffinivan het bestaande ontslagrecht, maar de versnelling ervan -we
denken hierbij aan de duur van de ontslagprocedure bij de directeur van
het Gewestelijk Arbeidsbureau- moet worden nagestreefd.

(b)  De voorwaarde van een evenwich-tige verhouding tussen prestatie en
beloning verwijst naar een compromis in 'de strijd om het loon: We mer-
ken hier nogmaals op dat een compromis-voorstel inzake de strijd om het
loon slechts tot de 'perfecte' arbeidsmarkt bijdraagt als ook aan de ande-
re voorwaarden wordt voldaan. 12e randvoorwaarden waaraan een optimaal
oyerlegmodel inzake de loonvorming moet beantwoorden worden reeds in
1955 door de S.E.R. geformuleerd:

a. Het leggen van de primaire verantwoordelijkheid voor de loonvorming
bij het bedrij fsleven.in- zijn.verschillende geledingen, onverminderd  de
taak van de overheid als hoedster van het algemeen belang;

b.   Het _in _overeenstemming   zijn   van het algemene loonniveau   met   de
flindamentele sociaal-economische doelstellingen;
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c. Een zo groot mogelijke differentiatie in de lonen en andere arbeids-
voorwaarden als met de coOrdinatiegedachte in overeenstemming te
brengen.

Het optimaal overlegmodel is een model van micro-economische vrijheid in
macro-economische gebondenheid: het model van gecoardineerde differen-
tiatie (zie in dit verband: Schouten 1985, 1986; Mishra 1985; De Pous
1978, 1985; Fase 1980: S.E.R. 1983; Albeda 1977). Dit model is trapsgewijs
van aard.

Op macro-niveau moet sprake zijn van een gecoardineerd macro-econo-
misch_bekeid. Wanneer men eenzijdig focust op de lonen, de loonpolitiek,
ter bestrijding van allerlei negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
zonder deze loonpolitiek af te stemmen op de andere macro-economische
i trumentaria -zoals daar zijn: de monetaire politiek, de prijspolitiek en
« budgetpolitiek  (ook  wel  fiscale  of belastingpolitiek genoemd)-,  zal de
'perrecte' arbeidsmarkt nooit gerealiseerd kunnen worden. Een ongecoordi-
neerd macro-economisch beleid leidt ertoe dat het beleid van de ene
autonome institutie -de Centrale Bank bepaalt de inhoud van de monetaire
politiek, de regering (na controle door het parlement) de budgetpolitiek,
de sociale partners onderling of in samenwerking met de overheid, dan
wet de overheid zonder sociale partners de loonpolitiek-, de verwezenlij-
king van de doelstellingen van de andere autonome institutie volkomen
frustreert.

We kunnen dit aan de hand van het volgende voorbeeld illustreren. Stel
er is sprake van vrije onderhandelingen en de sociale partners vinden
zich in loonmatiging ter bestrijding van de werkloosheid. De sociale part-
ners hebben elkaar dan gevonden in de economische leerstelling die zegt
dat lagere lonen hogere winsten impliceren, hogere winsten meer investe-
ringen en meer investeringen meer werkgelegenheid. De werkgelegenheids-
doelstelling van de sociale partners kan nu echter getorpedeerd worden
door de politiek van de andere instituten.

Zo volgt de Centrale Bank naar haar aard geheel eigen doelstellingen,
namelijk de doelstelling van een evenwichtige betalingsbalans en de be-
strijding van inflatie. Constateert de Centrale Bank op hetzelfde moment
dat de sociale partners besluiten om de lonen te matigen dat de inflatie
toeneemt, dan zal zij vanuit haar eigen doelstellingen de keuze maken om
de rente te verhogen. Deze politiek van het 'aantrekken van de krediet-
teugels' leidt ertoe dat het lenen van geld duurder wordt, waardoor min-
der geld in omloop komt met alle positieve gevolgen van dien voor de
inflatie. Deze renteverhoging leidt er echter ook toe dat de bedrijven
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minder snel zullen gaan investeren. Ze krijgen immers meer rente voor
hun uitstaande gelden, dan wel het lenen van geld wordt voor de bedrij-
ven duurder. De werkgelegenheidsdoelstelling wordt hierdoor gefrustreerd.
Ook zal de krapgeldpolitiek de concurrentiepositie van het bedrijfsleven
aantasten. De waarde van de gulden zal stijgen -door de stijgende rente
wordt het voor buitenlandse beleggers namelijk aantrekkelijk hun geld te
beleggen in de gulden, met alle gevolgen van dien voor de waarde van die
gulden ten opzichte van andere valuta-, waardoor de prijs  van de Neder-
landse produkten op de internationale markt zal stijgen. Deze negatieve
ontwikkeling van de concurrentiepositie zal zich vertalen in de winst- en
(dus ook) de werkgelegenheidsontwikkeling. Meer in het algemeen staat
hier de vraag centraal hoe een loonbeleid Oberhaupt effectief kan zijn
onder een systeem van beweeglijke wisselkoersen (Driehuis 1980:202;
Schouten 1978; Davidson 1988; Lash/Urry 1987:196-231). De oplossing voor
dit vraagstuk moet worden gezocht in vaste wisselkoersen of in een co-
ordinatie van de loon- en monetaire politiek:

'An essential aspect of providing the stability of the non-ergodic
macroeconomic system is a Monetary Authority whose activities,
either directly, or indirectly via other institutional market-makers,
limit the otherwise inherently restless and potentially disorderly
movements in the prices of financial assets and hence interest
rates' (Davidson 1988:87).

Als de overheid daarnaast vanuit financieringsoverwegingen gelijktijdig
de belastingen verhoogt, krijgt de werkgelegenheidsdoelstelling een nieuwe
dreun. Ten gevolge van de belastingverhoging valt het kostenverlagend
effect van de loonmatiging weg.

Bovenstaande contra-produktieve effecten kunnen slechts dan worden
voorkomen indien men beleidsmatig overstapt op een coOrdinatie van het
macro-economische beleid. De onderlinge afstemming van de monetaire, de
budgettaire en de loonpolitiek is noodzakelijk.

'Laat onze leidraad dus niet zijn: 'Ieder voor zich en God voor ons
allen'; het nastreven van ieders eigenbelang zal namelijk beslist niet
voor orde in het economisch leven zorgen. Het moet, het kan, het
macro-economisch kaderplan. Politici van alle landen zorg voor een
adequate institutionalisering daarvan!' (Schouten 1986:148).
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Heeft in de meest ideale situatie voorafgaande aan de macro-economische
coOrdinatie op nationaal niveau, een internationale codrdinatie van de
macro-economische politiek plaatsgevonden, wat betreft de nationale insti-
tutionele vormgeving, volgen we de aanbeveling van Schouten terzake:

'Vraagt men ons naar de institutionele vormgeving van een macro-
economische coOrdinatie van de politiek van autonome instanties, dan
wijzen we op zo iets als de S.E.R. als adviesorgaan, niet alleen van de
regering maar ook van de sociale partners en, als men maar wit, ook
van de monetaire autoriteiten; een macro-economische indirecte coOrdi-
natie via een voortdurend overleg van de centrales van de autonome
instanties' (1986:148).

Daarbij moet gekozen worden voor het model van de indicatieve planning:
de planning van de economie door een regeringsorgaan in samenwerking
met het bedrijfsleven, zodanig dat bepaalde streefcijfers gezamenlijk kun-
nen worden gerealiseerd (Kuypers 1984:187).   De Pous verduidelijkt   het
een en ander.

'Reeds het woord indicatief wijst erop, dat het niet de bedoeling is om
op die wijze te komen tot de opstelling van een gedetailleerd, kwanti-
tatief uitgewerkt structuurplan. Reeds de openheid van onze economie
en de verstrengeling met die van andere landen verhinderen dit. Het
beleid zou er derhalve meer op gericht moeten zijn te komen tot een
kwalitatieve omschrijving der doelen met een kwantitatieve afstemming
van de meetbare grootheden, opdat van een consistent geheel sprake
kan zijn' (1985:282).

Voor wat betreft de staatsrechtelijke implicaties van onderhavig overleg-
model, het model waarbij de overheid (lees: het kabinet) de budgetpolitiek
in de onderhandelingen brengt, kan worden opgemerkt dat ons staatsrecht
zich hier niet tegen verzet. Het budgetrecht van het parlement leidt te
gemakkelijk tot de veronderstelling dat de grondwettelijke macht van het
parlement de beleidsruimte van het kabinet nihil maakt. Het dualisme
biedt het kabinet echter wel degelijk de ruimte in overleg met derden tot
beleidskeuzen te komen om deze vervolgens als voorstellen aan het parle-
ment voor te leggen. In het overleg bindt het kabinet zich niet in de
gebruikelijke zin, dat is dat het zijn deel van de overeenkomst zal nako-
men, maar in een meer voorwaardelijke zin, dat is dat zij de overeen-
komst als een integraal beleidsvoorstel in het parlement zal verdedigen.
Het is in die constructie niet uitgesloten dat amendering van de voorstel-
len door de Kamer leidt tot heropening van het overleg (Leijnse 1985:22-
23).
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Vanuit deze macro-economische gebondenheid stapt ons model over op
micro-niveau. Het is hierbij goed om te bedenken dat de binding van dp
decentrale onderhandelingen aan centrale afspraken voornamelijk fungeert
als 'institutional safeguard' in geval de actoren zich niet in elkaars doel-
stellingen wensen te verplaatsen. Machtsstrategisch handelen blijkt name-

d    lijk tot op heden eerder regel dan uitzondering:

*De ervaring zou ons toch ruimschoots moeten hebben geleerd dat de
arbeidsinkomensquote niet op eigen kracht naar een evenwichtswaarde
tendeert' (Wolfson 1983:90).

Gebonden aan de landelijke loonnormen dragen de decentrale geledingen
de zorg voor de hoogte van het loon en het beloningssysteem. In dit
verband zijn een reeks van interessante voorstellen gedaan.

A. Het model van geconditioneerde loonvorming van Vermaat (1982).
Vermaat gaat op zoek naar een systeem van loonvorming *dat het moge-
lijk maakt door te varen tussen de Scylla van een in feite gecentraliseer-
de loonvorming met voortdurend overheidsingrijpen en verstarring in de
loonsverhoudingen, en de Charibdis van de onbeheerste vrije loonvorming,
waarbij nauwelijks een effectief macro-economisch beleid valt te voeren'
(1982:504). In grote lijnen ziet zijn voorstel er als volgt uit:
1. Een centraal af te spreken resp. te bepalen limiet (ex ante) voor de

jaarlijkse gemiddelde nationale procentuele loonvoetmutaties. Hierbij
zullen in het algemeen verschillende overwegingen een rot spelen zoals
de verwachte groei van de arbeidsproduktiviteit, de verandering van de
ruitvoet, wijzigingen in het gemiddelde kapitaalsco8fficiBnt, de beoogde
mutatie in de arbeidsinkomensquote, enz. Vermaat denkt daarbij aan
het bovenstaande overlegmodel:  Ideaal zou natuurlijk een soort van
maatschappelijk convenant A la De Pous zijn' (1982:509).

2. In beginsel vrije onderhandelingen in de marktsector op alle niveau's
met twee restricties. Ten eerste de stijging van de arbeidskosten wordt
niet volledig doorberekend indien de loonvoetmutatie in het bedrijf of
de sector leidt tot een stijging van de arbeidskosten per eenheid pro-
dukt hoger dan het beoogde landelijke gemiddelde. Ten tweede, het
opleggen van een verplichte dotatie aan een nationaal investeringsfonds
wanneer de gecontracteerde loonvoetmutatie die van de nationale loon-
limiet overtreft. Hiermee haakt Vermaat in op een overweging van De
Pous. Deze merkt op dat een overschrijding door het bedrijfsleven
van de streefcijfers niet zonder gevolgen kan blijven (1985:291, noot
28). In het in 1979 door de SER uitgebrachte 'Advies over het soci-
aal-economisch beleid op middellange termijn' wordt daaromtrent het
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volgende gesteld: *Wordt gekozen voor een grotere initiele loonsverho-
ging, dan dient deze gepaard te gaan met een overeenkomstige verla-
ging van de sociale werkgeverspremies en een hiermee in overeenstem-
ming zijnde aanpassing van de ontwikkeling van het niveau van de
collectieve voorzieningen' (1979:37).

3. Ten aanzien van het trendbeleid is het uit macro-economische overwe-
gingen en uit financieringsoogpunt gewenst dit wat flexibeler te maken:
de trend kan slechts in stand blijven in de jaren dat er evenwicht op de
arbeidsmarkt bestaat. Voor de sociale koppelingen staat hij een soortgelij-
ke oplossing voor.

B. Het model van begeleide loonvorming van Wolfson (1983).
Dit model toont veel overeenkomsten met het model van Vermaat. Ook
Wolfson streeft naar micro-economische vrijheid onder macro-economische
gebondenheid. Ook Wolfson verlangt overheidssancties bij overtredingen.
Overschrijdingen van de macro-richtlijnen moeten worden gesanctioneerd
door een selectieve verhoging van heffingen in de collectieve sfeer. Een
dergelijke heffing zal ook bijdragen aan de indamming van een olievlek-
werking naar andere bedrijven en bedrijfstakken. Ten aanzien van de
koppelingsmechanismen merkt hij op dat ambtenaren, trendvolgers en
uitkeringstrekkers aan de laagste produktiviteitscategorie moeten worden
gekoppeld. Daaraan *koppelt' hij een soort hoop. *De geringe produktivi-
teitsstijging bij de overheid is (echter) geen wet van Meden en Perzen.
Invoering van *productivity bargaining' bij de overheid geeft alle betrok-
kenen een gevestigd belang bij het opvoeren van de produktiviteit. Voor
de uitkeringstrekkers zie ik geen andere oplossing dan koppeling aan de
laagste produktiviteitscategorie, al was het maar om te voorkomen dat
aan een hogere inkomenslijn gekoppelde uitkeringen op den duur zouden
uitstijgen boven de primaire inkomens in de laagste categorie' (1983:91).

C. Het model van de selectieve cao's van Huiskamp (1983).
Huiskamp laat zien dat er meer mogelijkheden zijn om tot loondifferentia-
tie te komen, terwijl bepaalde koppelingen kunnen blijven bestaan. Zijn
analyse kan als volgt worden samengevat. In de bestaande cao-structuur
worden alle loonsignalen automatisch doorgegeven aan alle loontrekkenden.
Loondifferentiatie wordt in feite uitgesloten in de standaard-cao's. De
raam-cao biedt wel mogelijkheden tot loondifferentiatie. Een onderneming
hoeft dan geen eigen cao af te sluiten voor aanvullende arbeidsvoorwaar-
den in de ondernemingen. De positie van de laagstbetaalden wordt be-
schermd door de vloer die de raam-cao biedt. Een stap verder op de
differentiatieschaal is de selectieve cao. Deze gaat uit van loondifferenti-
atie. De resultaten van deze cao gelden alleen voor die ondernemingen
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waar werknemers zich onder of op het niveau van de in de selectieve »
cao's vastgestelde minima voor de diverse loonschalen bevinden. De loons-
verhoging in een bedrijf kan lager uitvallen dan de verhoging in de cao
zolang dat bedrijf zich bevindt boven het loonniveau dat de selectieve cao
aangeeft. De positie van de laagstbetaalden is ondanks de differentiatie
beschermd. Men zou er nu voor kunnen kiezen, aldus Huiskamp, om alleen
de contractlonen uit de selectieve bedrijftakscao's mee te rekenen voor de
koppelingsmechanismen, hetgeen macro-economisch een beperkte doorwer-
king impliceert. Bovendien is het effect van de selectieve cao op de ver-
diende lonen veel geringer, omdat de veranderingen in de cao geen refe-
rentiepunt is voor veel bedrijven die meer betalen dan de cao-groepen. De
cao is geen vloer waarop men arbeidsvoorwaarden opbouwt maar een
veiligheidsnet waar men in terecht komt als de lonen in een bedrijf ach-
terblijven.

Beoordelen we de bovenstaande suggesties dan kunnen we het volgende
concluderen. Alle drie de voorstellen spreken over de noodzaak van mi-
cro-economische vrijheid in macro-economische gebondenheid, zij het dat
deze noodzaak in het model van Huiskamp het minst wordt uitgewerkt.
Uit alle drie de modellen spreekt ook een bepaalde gereserveerdheid (pes-
simisme) ten aanzien van de mogelijkheid dat de sociale partners tot een
verantwoorde overeenstemming geraken, dat de sociale partners de inte-
grale strategie zullen volgen. Vandaar dat men name in de modellen van
Wolfson en Vermaat de mogelijkheden voor overheidssancties worden
uitgewerkt. Deze pessimistische visie leidt er ook toe dat deze twee zich
uitspreken voor een 'flexibele koppeling' of 'koppeling aan de laagste
produktiviteitscategorie'. In geval de actoren kiezen voor de integrate
strategie is er ons inziens geen reden om de koppeling af te schaffen. Als
'institutional safeguard' moeten voornoemde beleidsvoorstellen echter se-
rieus genomen worden. De beperking van alle drie de modellen is dat ze
zich alleen uitspreken over het loonbeleid en niet over het te volgen
beloningssysteem. Ook het feit dat men zich in wezen niet verdiept in de
overlegstructuur op meso- en micro-niveau beschouwen wij als minpunt.

Het optimale overlegmodel inzake de loonvorming dient ons inziens op de
volgende structurerings- en institutionaliseringsformule te steunen:
a. Een macro-economische coordinatie van de budgettaire, monetaire,

loon-, prijs- en sociale zekerheidspolitiek in de vorm van indicatieve
planning. Het ware daarbij uit oogpunt van procedurele rechtvaardig-
heid (Sciulli   1985:22;  Von  Grumbkow   1988:86)  te  overwegen,  gezien  de

veranderde verhouding tussen het aantal werkenden en de niet-werken-
den, om_ alle niet- of niet-direct vertegenwoordigde partijen -bejaar-
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denorganisatie, studentenorganisatie, werklozenorganisatie, vrouwenbe-
weging, milieubeweging, enz-, aan de onderhandelingstafel plaats te
laten nemen, teneinde te voorkomen dat zij het kind van de rekening

 Wor-den. We zijn ons er wel bewust van dat zulks het onderhandelen
niet vergemakkelijkt.

b. Vrije onderhandplingen op meso- en micro-niveau: bedrijfstak- en
ondernemingscao's. Vrije onderhandelingen op micro-niveau -onder-
nemingscao's- vereisen(!) de aanwezigheid van de vakbond op on-
dernemingsniveau. Onze keuze voor het model van de gecoOrdineer-
de differentiatie is niet alleen ingegeven vanuit de gedachte dat
een volledig gedifferentieerd model onwenselijk is, maar ook vanuit
de gedachte dat een dergelijk beleid moeilijk realiseerbaar is. Aller-
eerst is economisch gezien loondifferentiatie moeilijk te realiseren.
Op grond van marktprocessen, navolging en naijver is het zeer
moeilijk bewuste verschillen in loonstijging na te streven en tot
stand te brengen. Loongroepen en sectoren trekken zich aan elkaar
op ('wage-leaders' en loonnavolging). Institutioneel is gedifferen-
tieerde loonvorming al evenmin gemakkelijk te realiseren. Het is
realiteit dat het georganiseerde Nederlandse arbeidsmarktlandschap
in hoge mate gecentraliseerd van aard is. Aan werknemerskant
bestaan voornamelijk grote vakbonden die binnen hun sector alle
werknemersgroepen en ondernemingen bestrijken en die zich veelal
over verschillende bedrijfstakken uitstrekken. Bovendien zijn de
bonden in overkoepelende centrales verenigd. Aan werkgeverszijde
overheerst hetzelfde beeld (De Galan   1980).

c. Veor het grootste deel dienen de inkomens voor de werknemers vast-
gesteld te worden op basis van het principe *gelijk loon voor gelijk-
Virdig werk: Naast dit vast gedeelte moet de cao echter ook uit een
vadabel gedeelte bestaan   (5    tot    10%   van het inkomen), een gedeelte
waarbij inkomen wordt uitbetaald overeenkomstig de prestaties van de
opderneming (winstdeling; *share-economy') en/of van de werknemer
(prestatiebeloning). Een groter variabel gedeelte achten wij niet alleen
onwenselijk maar ook onnodig. De bedrijven beschikken immers naast
de initiele looncomponent over de incidentele looncomponent, terwijl
ze ook nog over vele andere differentiatie-mogelijkheden beschikken.
Men kan taakomschrijvingen al of niet opblazen, iemand in een andere
functie indelen dan gezien zijn werk redelijk is, goede of slechte
beoordelingen aan het werk geven, iemand wel of niet promotie laten
maken etc. Langs deze wegen kan het gelijke looncijfer uit de cao's in
de praktijk zeer ongelijk worden gemaakt (De Galan 1980:215; Leijnse
1977:160). Grotere differentiatie kan ook bereikt worden middels betere
promotiesystemen.
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d.  De koppeling tussen lonen en ambtenarensalarissen en tussen lonen en
uitkeringen dient in normale situaties gehandhaafd te blijven. Alleen in
geval van externe schokken (een internationale economische recessie)
of door onverantwoord loongedrag van de sociale partners (een over-
vragende vakbeweging), resulterend in explosief stijgende werkloos-
heidscijfers, moet worden ontkoppeld. Met dit laatste legt men de
verantwoordelijkheid voor onverantwoordelijk loongedrag bij die orga-
nisatie die zichzelf profileert als de vertegenwoordiger van alle werk-
nemers, werkend of werkloos: de vakbeweging. Het ontkoppelingsbeleid
dient in beide gevallen gedragen te worden door, wat wij noemen, de
Rawliaanse rechtvaardigheidsgedachte. Ontkoppelen is verantwoord Bn
rechtvaardig in de mate waarin die ontkoppeling, als voorwaarde voor
een doelmatig economisch proces, op directe en indirecte wijze de
inkomens van de uitkeringsgerechtigden ten goede komt. Dit houdt
enerzijds in dat ontkoppeling op basis van financieel-economische
overwegingen moet worden verworpen, anderzijds dat de positieve
resultaten van het wet verantwoorde ontkoppelingsbeleid -economische
groei-, uiteindelijk ten goede komen aan diegenen die hiervoor noodge-
dwongen een offer moesten brengen: de uitkeringsgerechtigden (Rawls
1971). Het geclausuleerd koppelingssysteem dient daarbij deel uit te
maken van een geIntegreerd inkomensbeleid, een inkomensbeleid dat
alle inkomens omvat (Albeda 1977: SER 1983; Fase 1980: De Pous 1985).
Het geeft geen pas de lage inkomens te ontkoppelen en de hoge inko-
mens volledig vrij te laten. De koppeling zelf dient te zijn ge8nt op
het vast gedeelte van de regelingslonen. De introductie van prestatie-
beloningssystemen in de collectieve sector moet dientengevolge dan ook
overwogen worden.

e.  De overheid moet haar eindverantwoordelijkheid voor de loonontwikke-
li881_haaf verantwoordelijkheid als hoedster van het algemeen belang,
beleidsmatig tot uitdrukking kunnen brengen. We spreken onze twijfel
uit over de haalbaarheid van de door bovenstaande auteurs voorgestel-
de sanctievormen. Een dergelijk beleid lijkt ons niet alleen moeilijk
uitvoerbaar (hoe zijn alle cao's te controleren?), het zal ook de wer-
king van de arbeidsmarkt niet ten goede komen (regelverdichting). We
stellen dan ook voor de overheid alleen in laatste instantie te laten
ingrijpen. Alleen het herhaaldelijk overtredlnvan de loonpolitieke
doelstellingen rechtvaardigt overheidsingrijpen in de loonvorming (ge-
leide loonpolitiek). Ook in situaties van externe schokken (bijv. een
oliecrisis), moet de overheid van haar eindverantwoordelijkheid blijk
geven. Hiermee sluiten we ons aan bij het (niet eensluidende) advies
van de S.E.R. over de rol van de overheid in de inkomensvorming: *De
Raad komt tot de conclusie dat de overheid geen verantwoording dient
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te hebben op het terrein van de primaire inkomensvorming, met uit-
zondering van die situaties waarin sprake is van een acute noodsituatie
van de nationale economie, veroorzaakt door externe, schoksgewijze
veranderingen' (S.E.R. 1983:20 e.v.). Een dergelijke visie komen wij ook
tegen in het door ons land geratificeerde Verdrag nr.87 (1948) van de
Internationale Arbeids-Organisatie (IAO) te Geneve. Ingrijpen van de
overheid in de loonvorming is alleen te verantwoorden: (1) as an ex-
ceptional measure; (2) only to the extent necessary; (3) without excee-
ding a reasonable period; (4) and accompanied by adequate safeguards
to protect workers' living standards.

(c)  De voorwaarde van het bestaan van een geintegreerd arbeidsbeleid
vereht-dat de arbeidsovereenkomst getuigt van integratieve elementen.
Welke elementen kunnen in de relatie tussen werkgever en werknemer een
integratieve rol vervullen en zo de basis voor wederzijdse loyaliteit vor-
men? Een belangrijk potentieel integratief element is de zorg voor veilig-
heid. en gezondheid binnen  het  bedrijf.  De  zorg voor veiligheid, gezond-
heid en welzijn kan men als onderdeel van kwaliteitszorg in ruimere zin
beschouwen. Kwaliteitszorg in engere zin is de zorg voor kwaliteit van
het produkt, een zorg die zich kan uitstrekken van simpele controle op
fouten of gebreken in het produkt achteraf tot kwaliteitscirkels, werk-
overlegvormen waarbij uitvoerende werknemers en hun bazen met elkaar
praten over de manieren waarop de kwaliteit van het produktieproces
en/of van het produkt verbeterd kunnen worden. Het kwaliteitsbesef van
werknemers, een noodzaketijke voorwaarde voor de kwaliteit van de pro-
duktie, zal nu mede bevorderd worden door de kwaliteit van het werk en
de werkomstandigheden. Beide partijen hebben op het punt van kwaliteits-
zorg in ruime zin, te winnen. De werkgevers zien de kwaliteit van hun
produkten en het rendement van het produktieproces verbeteren, de werk-
nemers zien bepaalde risico's verminderen en hun werkomstandigheden
verbeteren. Dit zal het wederzijds vertrouwen versterken. Meer in het
algemeen kan gesteld worden dat ook (mede)zeggenschap een integratief
element in de relatie tussen werkgever en werknemer vormt. Medezeggen-
schap heeft een positief effect op de inzet waarmee werknemers hun werk
verrichten en de betrokkenheid bij het wel en wee van bedrijf of instel-
ling waarin men werkt. Ook hier gaan dus voordelen voor werkgevers en
werknemers samen. Andere voorbeelden: het actief inzetten van het eigen
personeel bij een noodzakelijk geworden bedrijfssanering. Een uit econo-
misch oogpunt noodzakelijk geworden bedrijfssanering moet worden ge-
koppeld aan een beleid van produkt- of bedrijfsdiversificatie -dit beleid
dient eigenlijk vooraf al tot ontwikkeling te zijn gebracht-, waarbij de
ten gevolge van de sanering 'overtollig' geraakte werknemers middels om-,
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bij- en/of nascholingscursussen op de nieuwe produktielijnen of in de
nieuwe bedrijven kunnen worden ingeschakeld; in geval het bedrijf niet de
financiale dan wel kennisruimte ('know how') bezit om over te stappen op
een diversificatiebeleid dient het zich nadrukkelijk te bekommeren om een
nieuwe werkplaats elders voor de werknemers (bijvoorbeeld middels het
inhuren van een *outplacement'-bureau), dan wel zorg te dragen voor
gunstige afvloeiingsregelingen; kinderopvang in het bedrijf; opheffen pen-
sioenbreuk; verhuiskostenregeling; een goede bereikbaarheid van het be-
drijf en de bedrijfsvloer voor invalide werknemers. Ook het hierboven
geformuleerde (beperkte) prestatiebeloningssysteem zal een positieve bij-
drage verlenen aan de wederzijdse loyaliteit tussen werkgever en werkne-
mer.

Hoe is een en ander te structureren? Allereerst zullen op centraal niveau
algemene afspraken moeten worden gemaakt over de arbeidsintrinsieke
beleidsaspecten. Echter, het karakteristieke van de kwaliteitsaspecten van
het arbeidsbeleid is dat ze in de bedrijven zelf moeten worden ingevuld.
 Maatwerk' is geboden. Garanties voor de arbeidsintrinsieke beleidsaspec-
ten kunnen in principe alleen op ondernemingsniveau worden gegeven. Dat
houdt in dat men over deze aspecten op een lager niveau moet onderhan-
delen dan het centrale. Uitonderhandeling op ondernemingsniveau vereist
allereerst de aanwezigheid van de vakbond binnen de onderneming. De
vakbeweging zal zich hiervoor dan ook moeten inzetten, terwijl de onder-
nemers de bereidheid moeten tonen de poorten van de onderneming voor
de vakbeweging te openen. Wanneer de werkgevers de wil tonen om de
vakbeweging op ondernemingsniveau toe te laten 6n op ondernemingsni-
veau te onderhandelen over het sociaal beleid, zou Kaspers gelijk krijgen.
Deze formuleert namelijk de volgende hypothese:

 Het is niet uitgesloten dat de weerstand van de werkgevers tegen het
maken van afspraken over andere onderwerpen dan lonen voortspruit
uit de door werkgevers ongewenste vermindering van hun zeggenschap.
Een andere verklaring ligt meer voor de hand. De weerstand richt zich
niet zozeer op het overeenkomen van een regeling terzake van het
betreffende onderwerp als zodanig, maar op de vaak gedetailleerde
uitwerking van een dergelijke regeling op een te hoog niveau. Het
opnemen in centrale overeenkomsten en/of bedrijfstak-c.a.0.'s van
raambepalingen betreffende vele terreinen van sociaal beleid zal op
minder bezwaren van werkgeverszijde stuiten dat kostenstijging voor-
vloeiend uit arbeidsvoorwaardenverbeteringen. Bij raambepalingen kan
de uitwerking in de onderneming geschieden, waarbij het mogelijk is in
te spelen op het bedrijfseigene en op de omstandigheden van de indi-
viduele onderneming' (1984:38).
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Op ondernemingsniveau kan dan worden onderhandeld over zowel lonen als
kwaliteitsaspecten van de arbeid. Dit heeft als grote voordeel dat er voor
de werknemers een direct zichtbare (en voelbare) uitruil op de werkvloer
plaatsheeft; loon wordt geruild tegen werkgelegenheid, enz. Hiermee kan
in hoge mate een einde gemaakt worden aan het prisoners dilemma waarin
individuele werknemers verkeren. Voor de werknemers zijn namelijk nu de
gevolgen van hun handelen direct zichtbaar en voelbaar. Ook de werkge-
vers plukken hier de vruchten van.

Ten aanzien van deze vorm van structurering dient ook een 'institutional
safeguard' ingebouwd te worden. De overheid dient actief op te treden,
d ar ook zij de gevolgen ondervindt van ondermaatse regelingen. Ze mag
fLe_ totstandkoming van betere arbeidsomstandigheden  in een onderneming

niet geheel aan de werkgevers en werknemers overlaten. In geval de
werkgevers hiertoe namelijk niet bereid zijn zal zulks zich o.a. uiten in
hoge ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers. Daar werkgevers
veelal eerder bereid blijken om bepaalde straffen -hogere premies; binden-
de quoteringsregelingen- af te kopen dan het beleid zelf te veranderen,
doel de overheid  er  goed aan dergelijke regelingen  af te dwingen  in  de
varm van beloningen. Bedrijven met lage ziekteverzuimcijfers en bedrijven
die een gering aandeel hebben in de uitstoot van werknemers uit het
arbeidsproces (arbeidsongeschiktheid), moeten daarvoor beloond worden in
de vorm van een verlaging van de WAO-premies en ziektekostenpremies.
De overheid dient er dan wel op toe te zien dat de hieruit resulterende
winststijging niet wordt afgeroomd door de hogere belasting die over die
stijgende winst wordt geheven. Met name en midden-en kleinbedrijf zou
hiervan de dupe kunnen worden. Daarom dient de overheid (ook) op dit
niveau een samenhangende premie- en belastingpolitiek te voeren.

De rot van de vakbeweging op ondernemingsniveau heeft consequenties
voor de ondernemingsraad. Alhoewel we niet het voorstel doen om de

ondernemingsraad op te heffen -een dergelijk voorstel doet Ramondt. Hij
spreekt over de ondernemingsraad als machteloos orgaan en in zijn visie
kan de ondernemingsraad dan ook maar beter worden afgeschaft om zo de
weg vrij te maken voor een meer effectieve vakbondsorganisatie op on-
dernemingsniveau (1985, 1985b)-, kan dit orgaan niet maer zijn dan een
nledezeggenschapsinstituut niet meer en niet minder. De vakbeweging

draagt de zorg om in onderhandeling met de werkgevers de materiele en
immateriele aspecten van de arbeid uit te onderhandelen. Voorstellen om
de ondernemingsraad de bevoegdheid te verlenen om cao's af te sluiten
(De Vries 1985), staan niet alleen in spanning met de noodzaak van het
creeren van countervailing powers op elk onderhandelingsniveau -*maat-
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schappelijk gesproken verdient het onderhandelen over de arbeidsvoor-
waarden tussen werkgevers, werkgeversverenigingen en vakbonden de
voorkeur omdat alleen op die manier voldaan is aan de voorwaarde van
een zeker machtsevenwicht tussen de partijen' (Bakets/Opheikens
1982:173)-, dergelijke voorstellen zijn ook in strijd met de Wet op de
Ondernemingsraden zelf. Uitdrukkelijk is in deze wet een scheiding ge-
maakt tussen de taak van de vakbonden op het vlak van de primaire
arbeidsvoorwaarden en de functie van de ondernemingsraad als spreekbuis
van de overige werknemersbelangen. De ondernemingsraad mag niet eens
cao's afsluiten.

(d)  De vierde en laatste voorwaarde verwijst naar de noodzaak van een
symmetrie in het waardenpatroon van werkgever en werknemer. Deze
voorwaarde verwijst naar de aanwezigheid van een bepaalde mentaliteit
onder de werkgever(s) en de werknemer(s). De werknemer moet zich kun-
nen identificeren met de werkgeversrol in het algemeen en de rot en de
daarbij behorende problemen van zijn werkgever in het bijzonder, de
werkgever moet zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de werkne-
mers. Bij de werknemer leidt deze identificatie tot de motivatie om pro-
duktief te handelen, bij de werkgever tot een bereidheid om gemaakte
winsten om te zetten in investeringen. Op maatschappelijk niveau brengt
deze mentaliteit zowel de houding van een maatschappij ten opzichte van
het ondernemen als zodanig tot uitdrukking (ondernemen is 'vies', *ver-
dacht', *spannend', *dynamisch'), als de houding ten opzichte van arbeid
en de arbeiders (arbeid is een noodzakelijk kwaad; arbeid leidt tot zelf-
ontplooiing).

De onder werknemers levende mentaliteit ten aanzien van arbeid, in het
bijzonder ten aanzien de arbeid die zij bij hun eigen werkgever verrich-
ten, verwijst naar de verschillende vormen van sociaal bewustzijn die
onder werknemers kunnen bestaan. Onder sociaal bewustzijn versta n wij
hier. het geheel van opvattingen, wens- en streefbeelden (ideologieen)
met behulp waarvan verschillende categorieen werknemers hun positie
binnen het arbeidsbestel en de samenleving als geheel en de daarmee
corresponderende belangen defini8ren en interpreteren. Een vorm hiervan
is het zgn. klassenbewustzijn. Kenmerkend hiervoor is dat werknemers hun
positie in collectieve termen defini8ren en daarbij de tegenstelling tot de
werkgeverspositie sterk benadrukken. Als er een dergelijke vorm van
bewustzijn onder werknemers domineert, zal er weinig ruimte zijn voor
het ontstaan van een gemeenschappelijk waardenpatroon van werkgevers
en werknemers. Een in vele opzichten tegenovergestelde werknemersideo-
logie is die waar werknemers zich in eerste instantie zien als_»gaolzati-
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on men', leden van een organisatie die er vooral op uit zijn binnen die
organisatie vooruit te komen, carriere te maken. Een derde vorm van
werknemersbewustzijn is het beroepsbewustzijn. Wanneer sommige catego-
rieen werknemers zichzelf zien als personen die een vak of beroep uitoe-
fenen ontlenen ze daaraan een beroepsidentiteit, met alle positieve gevol-
gen van dien voor de werkgever.

Is de werknemersmentaliteit van invloed op het reilen en zeilen van de
economie en de arbeidsmarkt, hetzelfde geldt ook voor de onder werkge-
vers heersende mentaliteit. Het belang van een subjectieve factor als
mentaliteit werd reeds door Keynes onderkend. Hij merkt op dat men van
overheidswege alle mogelijke yel*geyers welgevallige maatregelen kan
nemen, maar dat men als overheid ten aanzien van de investeringsge-
neigdheid van die ondernemers -investeringen vormen de conditio sine qua
non voor economische groei en voor een optimale arbeidsmarkt- blijft
uitgeleverd aan de aldaar heersende mentaliteit 'You can bring a horse to
water, but you can't make it drink'. Hamer sluit hierop aan: 'eine Unter-
nehmerlocke (d.w.z.: niet-investeren) wird oder durch falsche Wirtschafts-
politik (overheid), oder durch falsche Gesellschaftspolitik (vakbeweging),
oder durch falsches Verhaltens der Unternehmer selbst (mentaliteit) ver-
ursacht' (1984:221). De gedachte dat het functioneren of dysfunctioneren
van het sociaal-economisch systeem en de arbeidsmarkt wordt bepaald
door de onder werkgevers heersende mentaliteit vinden we nader uitge-
werkt bij Weber (1979) en Schumpeter (1981).

1. De mentaliteit van het rationalistisch kapitalisme.
Kenmerkend voor de mentaliteit van het *rationalistisch kapitalisme' zijn
karakterkenmerken zoals initiatief en energiek optreden. Ondernemend
gedrag gaat gepaard met rationaliteit, spaarzaamheid, ijver en een echte
ondernemersethiek. Vrijheid en flexibiliteit zijn essentieel. Onder het
rationalistisch kapitalisme gaat de maximalisering van de economische
rationaliteit gepaard met maximalisering van een voortdurend stijgende
levensstandaard. Het is een geheel van houdingen met betrekking tot geld
verdienen en economische activiteit, als doel op zich. Geld verdienen is
een ethische verplichting op zichzelf. Er is geen verzadigingsstandaard;
het is een eindeloos proces gericht op maximalisering van een voortduren-
de stijgende levensstandaard. De ondernemer houdt niet van uiterlijk
vertoon, evenmin als bewust genieten van macht. Als waarde op zich geldt
de morele verplichting van een progressief stijgende levensstandaard.
Wordt de winst hoger, dan wordt deze toename niet bestemd om de eigen
levensstandaard te verhogen (rentenieren), maar om nieuwe investeringen
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mogelijk te maken. Deze ondernemer handelt in zekere zin ook *irratio-
neel' gezien het feit dat zijn handelen verbonden is met ethische normen.
De ondernemer handelt economisch rationeel en verplaatst zich tegelijker-
tijd in de positie van de consumenten en van de werknemers in zijn be-

drijf. De ondernemer houdt ook rekening met allerlei milieu-eisen. Kort-
om, de ondernemer handelt op maatschappelijk verantwoorde wijze (Weber

1979:56-60).

Ook Schumpeter is uitvoerig ingegaan op deze typische instelling van de
echte ondernemer. Deze vorm van ondernemen is volgens Schumpeter een
waarde op zich. Een echte ondernemer heeft geen macht, maar gezag op
grond waarvan hij dingen voor elkaar krijgt. Hij vervult bij uitstek de
taak van de productiefactor organisatie. Hij krijgt een optimale combina-
tie van de productiefactor kapitaal en de productiefactor arbeid voor
elkaar. Onderbenutting van werknemers is de ondernemer een doorn in
het oog·

'We have seen that the function of entrepreneurs is to reform or to
revolutionize the pattern of production by exploiting an invention or,
more generally, an untried technological possibility for producing a

new commodity or producing an old one in a new way, by opening up
a new source of supply of materials or a new outlet for products, by
reorganizing an industry and so on. To undertake such new things is
difficult and constitutes a distinct economic function, first, because
they lie outside of the routine tasks which everybody understands and,
secondly, because the environment resists in many ways. The function
does not essentially consist in either inventing anything or otherwise
creating the conditions which the enterprise exploits. It consists in
getting things done' (1981:132).

2. De traditionele mentaliteit.
Deze mentaliteit van de ondernemers kenmerkt zich volgens Weber door

een *vadsige' levenshouding. De tijd-horizon van de zakenman krimpt in
tot zijn eigen verwachte levensduur ('het zal mijn tijd wel duren'). De
consumptie hier-en-nu komt voor de ondernemer centraal te staan. Als
waarde op zich geldt de handhaving van een vaste levensstandaard. Hand-
having van de machtspositie staat centraal. Eenmaal verdiende winsten
worden niet omgezet in investeringen: de ondernemer gaat rentenieren, hij
gaat op zijn geld 'zitten' (1979:56). Schumpeter schrijft het ontstaan van
deze mentaliteit vooral toe aan de omgeving waarin de ondernemer ope-
reert. Gesteld tegenover de vijandigheid van de omgeving en tegenover de
uit deze vijandigheid voortvloeiende wetgevende, administratieve en recht-
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sprekende praktijken, zullen de ondernemers niet langer hun functie kun-
nen en willen vervullen: 'bureau and committee work tends to replace
individual action' (1981:133/156).

3. De mentaliteit van het avonturierskapitalisme.
Weber karakteriseert deze mentaliteitsvorm als volgt

*Den rucksichtlosen, an keine Norm innerlich sich bindenden Erwerb,
die absolute und bewusste Rucksichtslosigkeit des Gewinnstrebens, die
universelle Herrschaft des Eigeninteresses beim Gelderwerb' (1979:49).

Een dergelijke mentaliteit maakt zijns inziens de weg vrij voor de *Robin-
son Crusoe, der isolierte Wirtschaftsmensch' (1979:183). De behartiging
van het eigenbelang is nu niet langer onderworpen aan ethische normen.
Puur winstbejag op de korte termijn staat centraal; er geldt slechts de
eTTiciency-norm. Bij deze mentaliteit is ondernemers-handelen, dat mede
gemeenschappelijke belangenbehartiging op lange termijn en maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking brengt niet meer aanwezig. De
ondernemers verplaatsen zich niet in de positie van de van de werknemers
of van het milieu. Het klasse-bewustzijn van de werknemers zal hierdoor
een extra injectie krijgen. Ze zullen de ondernemers (terecht) bezien als
'echte kapitalisten'.

Welke structuur en welke institutionaliseringsformule leidt nu tot de ver-
vulling van de voorwaarde van een symmetrie in het waardenpatroon van
werkgever en werknemer? Het antwoord hierop brengt ons bij de afslui-
ting en tegelijkertijd de kern van deze studie. De factor mentaliteit vormt
het begin- en eindpunt van het streven naar de realisatie van de *perfec-
te'_arbeidsmarkt. Zonder de juiste mentaliteit zullen de arbeidsmarktpar-

tiien niet gehoorzamen aan de voorwaarden voor  perfectie' zoals hiervoor
aangegeven en zal dus de 'perfecte' arbeidsmarkt -ondinks de ingebouwde
'institutional safeguards'-, niet gerealiseerd kunnen worden, zonder die
mentaliteit zal ook nooit een symmetrie in het waardenpatroon van werk-
gever en werknemer bereikt kunnen worden en zal dus de 'perfecte' ar-
beidsmarkt evenzeer alleen maar theorie blijven. Daarbij bestaat er een
bepaald verband tussen de eerste vier voorwaarden en de voorwaarde van
symmetrie in het waardenpatroon van werkgever en werknemer. In geval
de actoren aan de eerste vier voorwaarden gehoorzamen, zal van daaruit,
gezien de te verwachten positieve arbeidsmarktresultaten, een positieve
invloed uitgaan op het investeringsgedrag van de werkgevers en de pro-
duktiegerichtheid van de werknemers. Het bestaan van symmetrie in het
waardenpatroon van werkgever en Werknemer zal bijdragen tot de vervul-
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ling van de eerste vier voorwaarden. Conditio sine qua non voor de reali-
satie van de 'perfecte' arbeidsmarkt blijft echter de wil van de partijen
om aan de geformuleerde voorwaarden te gehoorzamen. De realisatie van
de  perfecte' arbeidsmarkt is en blijft een kwestie van overtuiging. Me-
nigeen zal deze constatering als dooddoener ervaren, wij preferen het
etiket hoopgever. Het feit dat moet worden geconstateerd dat de *perfec-
te' arbeidsmarkt staat of valt bij een bepaalde overtuiging brengt tot
uitdrukking dat we op de arbeidsmarkt van doen hebben met competente,
invloed op de gang van zaken uitoefenende actoren. Imperfectie is geen
natuurlijk gegeven; de 'perfecte' arbeidsmarkt KAN, het is kwestie van
willen. Het zij hier nogmaals opgemerkt dat we niet van de arbeidsmarkt-
actoren verlangen dat ze zich gaan inzetten voor het algemeen belang-
een dergelijk oproep achten wij een dooddoener-, maar dat iedereen op
rationele wijze zijn eigenbelang gaat nastreven. Inzicht in het interdepen-
dent karakter van de arbeidsmarkt zal de arbeidsmarktactoren doen inzien
dat het in hun welbegrepen eigenbelang is om te streven naar de zowel
econQmisch.efficiEnte als de bestaanszekerheid scheppende arbeidsmarkt.
Aan de totstandkoming van een dergelijk inzicht heeft deze studie een
bijdrage willen leveren.

Niets meer, maar zeker ook niets minderl
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Samenvatting en conclusies

Crises in de maatschappij zijn vaor alles het gevolg van een gefragmen-
teerde benadering van die maatschappij, van Of een partiele benadering Of
een a-dynamische benadering, Of van beide. Deze gefragmenteerdheid teidt
enerzijds tot ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen, anderzijds tot
subdisciplines die niet over het vermogen beschikken om de maatschappe-
lijke crisis met beleidsaanbevelingen te pareren. De maatschappij is 'heel-
heid': de maatschappij is een interdependent dn dynamisch geheel. Niet
fragmentatie, maar integratie moet daarom het antwoord zijn op de maat-
schappelijke problemen. Voor de wetenschap verwijst deze oproep naar de
noodzaak van interdisciplinariteit (met behoud van de mono-disciplines),
voor het handelen, het beleid, verwijst deze oproep naar de noodzaak van
een a-symmetrisch en integraal beleid.

De sociologische wetenschap kan in dit integratie-proces een centrale rol
vervullen. Ze kan dit wanneer ze haar taak als maatschappij-wetenschap-
de sociologie als Grundwissenschaft *die Soziologie als Lehre vom Ge-
sammtzusammenhang des gesellschaftlich-geistigen Geschehens'- serieus
neemt. Daarvoor dient de sociologie aan de volgende voorwaarden te
beantwoorden:
(1) De vraagstelling van de sociologie is waardenbetrokken, normatief

van aard. De sociologie orienteert zich op de door de maatschappij
voorgestane cultuurwaarden en zet zich actief in voor de realisatie
daarvan.

(2)  De sociologie beziet de maatschappij vanuit het menselijk handelen
en het menselijk handelen vanuit de maatschappij.

(3)  De sociologie verschaft een inzicht in de interdependente verbanden
in de maatschappij.

(4) De sociologie formuleert de niet aan tijd en/of plaats gebonden
voorwaarden voor maatschappelijke 'perfectie:

De interdisciplinaire maatschappij-theorie bestaat uit een drietal analyse-
niveau's:
(a)   Het niveau van de formele theorie of pro-theorie. De formele theorie
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is een analytische gedachtenconstructie, waarin de theoretische
voorwaarden worden geformuleerd voor de realisatie van de door de
maatschappij voorgestane cultuurwaarden, op grond van een inzicht
in de interdependente verbanden in de maatschappij. Een dergelijke
theorie is letterlijk een inhoudsloze theorie die aangeeft hoe sys-
teemoptimaliteit in theorie is te bereiken. Deze formele theorie is
generaliserend en a-historisch. Ze geeft geen inzicht in de concrete
maatschappij.

(b)  Het niveau van de inhoudelijke theorieen van beperkte reikwijdte.
Dit analyse-niveau verwijst naar (mono- of interdisciplinaire) theo-
rie8n die onder bepaalde omstandigheden -op bepaalde plaatsen en/of
op bepaalde tijdstippen-, geldig zijn, maar die niet onder alle om-
standigheden of op alle tijdstippen deze geldigheid kunnen claimen.

(c)   Het empirisch-historisch niveau. Dit niveau verwijst naar de concrete
maatschappij.

De beoefening van de sociologie als maatschappij-wetenschap kan op
diverse sectoren of studievelden van de maatschappij plaatsvinden. In deze
studie wordt de maatschappij-theoretische taakstelling van de sociologie
uitgewerkt voor de arbeidsmarkt. De geintegreerde arbeidsmarkttheorie-
het  produkt  van de beoefening  van de sociologie als Grundwissenschaft-,
kan worden beschouwd als de maatschappij-theoretische tegenhanger van
het model van de 'perfecte' arbeidsmarkt zoals we dat in de economische
wetenschap ontmoeten. De notie van de 'perfecte' arbeidsmarkt vormt een
sociologisch analytische constructie, die de maatschappij-theoretische
tegenhanger vormt van het 'perfecte' arbeidsmarktconcept van de econo-
mische wetenschap, een economisch analytische constructie waarin alleen
de economische functie van de arbeidsmarkt aandacht krijgt. In de ge-
integreerde arbeidsmarkttheorie heeft de arbeidsmarkt een plaats als een
tussenschakel, een overgangszone tussen twee subsystemen: het econo-
misch systeem (het bedrijfsleven) en het sociaal-cultureel systeem (de
huishoudens). De arbeidsmarkt vervult een dubbele functie: een bijdrage
leveren aan de produktiviteit van de economie en aan de bestaanszeker-
heid van de huishoudens. Vanwege het overgangszone-karakter van de
arbeidsmarkt stuiten op die markt twee waardenpatronen, twee vormen
van rationaliteit op elkaar. Het economisch systeem staat in het teken
van de economische rationaliteit het zo effectief en efficiBnt mogelijk
combineren van doelen en middelen terwille van de voortbrenging van
goederen en diensten. Dit houdt voor de arbeidsmarkt in dat men zich in
het denken en het beleid eenzijdig ori8nteert op economische efficiency
en doelmatigheid. In het systeem van huishoudens staat deze vorm van
rationaliteit doorgaans op de achtergrond en domineert de waardenratio-

290



naliteit de mate waarin in de handeling een vast patroon is te onderken-
nen dat verbonden is met opvattingen over het wenselijke. Naar de ar-
beidsmarkt toe houdt dit in dat in het denken en het beleid de nadruk
ligt op bestaanszekerheid als dominerend waardenpatroon.

Vertaald naar de arbeidsmarkt leveren de aan geintegreerde theorievor-
ming gestelde voorwaarden het volgende beeld op:
(1)  Het denken en handelen op de moderne arbeidsmarkt -de periode

vanaf 1800-, wordt, impliciet of expliciet, gekenmerkt door een
zoektocht naar de economisch efficiente dn bestaanszekerheid schep-
pende arbeidsmarkt; de economisch efficiente en bestaanszekerheid
scheppende arbeidsmarkt als de centrale waarde op de arbeidsmarkt.

(2) Economische, technologische en sociaal-politieke omgevingsvariabelen
hebben een grote invloed op het gedrag van de arbeidsmarktactoren
-de systeemtheorie van Dunlop-, maar in de bepaling van hun gedrag
blijken de arbeidsmarktactoren tot op bepaalde hoogte over keuze-
vrijheid te beschikken -de *strategic-choice' theorie van Kochan. De
realisatie van de *perfecte' arbeidsmarkt is een sociaal proces; de
arbeidsmarktactoren zijn competente, invloed op de gang van zaken
uitoefenende actoren.

(3)   De arbeidsmarkt is een functioneel interdependent verband. De reali-
satie van de 'perfecte' arbeidsmarkt is slechts mogelijk indien de
economische efficiency-eisen en de eisen van bestaanszekerheid op
alle onderscheiden beleidsvelden op elkaar worden betrokken. De
negatie van deze interdependentie, zich uitend in de afzondering van
66n beleidsveld Of in de eenzijdige orientatie op alle beleidsvelden-
de eenzijdige gerichtheid op Of de eis van economische efficiency Of
de eis van bestaanszekerheid-, verhindert de realisatie van de  per-
fecte' arbeidsmarkt.

(4) De *perfecte' arbeidsmarkt vereist de vervulling van de volgende
voorwaarden:
A.  De afstemming van menselijke en technische hulpbronnen
B. Het bestaan van een stabiele en motiverende arbeidsovereen-

komst
1. een symmetrie tussen de situatiebeperkingen aan beide zijden

van de arbeidsovereenkomst;
2.  een evenwichtige verhouding tussen prestatie en beloning;
3.  het bestaan van een geintegreerd arbeidsbeleid;
4.   een symmetrie in het waardenpatroon van werkgever en werkne-

mer.
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De geintegreerde arbeidsmarkttheorie fungeert als referentiepunt op grond
waarvan het arbeidsmarktbeleid kan worden geanalyseerd en van beleids-
adviezen kan worden gediend dn als interdisciplinair synthesepunt op
grond waarvan de theoretische grondslagen van de belangrijkste arbeids-
marktdisciplines kunnen worden geanalyseerd. Een analyse van de arbeids-
markt en het arbeidsmarkthandelen op basis van de geintegreerde arbeids-
markttheorie levert het volgende beeld op. Vanuit een periode van 'aan-
passing' (de periode 1800-1940) kwam de arbeidsmarkt terecht in een
periode van 'beperkte doordringing' (de periode 1945-1960), om vervolgens
via een periode van *verstarring' (de periode   1960- 1980),  in de jaren  tach-
tig de weg terug in te slaan -tenminste zo lijkt het anno 1989-, richting
een periode van 'aanpassing' (1980-2000). Als interdisciplinair synthesepunt
leidt de geintegreerde arbeidsmarkttheorie tot de conclusie dat de visie
van de economische wetenschap op de arbeidsmarkt te beperkt is en dat
daarmee de gerichtheid van deze discipline op de realisatie van de 'per-
fecte' arbeidsmarkt -de economie als normatieve wetenschap-, tot misluk-
king is gedoemd. De te onderscheiden leerstellingen van de economische
discipline zullen daarom als inhoudelijke theorieen in de geintegreerde
arbeidsmarkttheorie moeten worden opgenomen. Deze incorporatie van de
te onderscheiden economische leerstellingen als inhoudelijke theorieen in
een brede maatschappijtheorie, heeft tot gevolg dat de economische we-
tenschap terughoudender en minder pretentieus zal moeten worden beoe-
fend dan voorheen. Het streven naar een adequaat modelleren van de
werkelijkheid zou ook ten koste kunnen gaan van de wiskundige elegantie
van de economische modellen.

Niet fragmentatie, maar integratie zal dan ook het antwoord moeten zijn
op de maatschappelijke problemen. De crisis in de maatschappij, in casu
op de arbeidsmarkt, maakt zulks tot een maatschappelijke plicht voor
wetenschappers en beleidsmakers. Wetenschap en beleid zijn er voor de
maatschappij en de mensen, en niet omgekeerd. De sociologie als maat-
schappij-theorie staat hiermee voor een krachtsinspanning. We sluiten af
met een constatering van Adriaansens (1988:25) en Van Heek (1972:9)
waarin wij ons geheel kunnen vinden:

De sociologie had er bij moeten zijn toen Keynes en Beveridge de
contouren van de verzorgingsstaat schetsten, maar ze was er niet.
Mannheim, aanvankelijk aan dezelfde London School of Economics
verbonden en later als hoogleraar aan de London University, stond
om welke reden dan ook, buitenspet. Dit valt te betreuren; het zou
de basis van de verzorgingsstaat versterkt hebben, indien zijn beide
stichters van de aanvang af meer aandacht hadden getoond voor
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enige van Mannheim's belangrijke grondbegrippen, zoals functionele
en substantiele rationaliteit. Het loont alleszins de moeite om zowel
de verzorgingsstaat als de sociologie met hernieuwe elan voort te
zetten.
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Summary

This thesis discusses the necessity of an interdisciplinary (economic and
sociological) approach of the labour market it shows that this market has
two interrelated functions. Our construction of the model of 'perfection'
should be regarded as the economic-sociological counterpart of the model
of 'the perfect labour market' used in economics, an analytic construction
which only refers to the economic function of the labour market.

The labour market has a double function, both an economic and a social
one. The labour market contributes to the achievement of the objective
aim of economic growth and also to the objective aim of existential secu-
rity for the people in this market and in society. Therefore thinking and
acting on the labour market is dictated by two conflicting forms of ratio-
nality: an economic rationality, directed at the realisation of the objecti-
ve aims of economic growths and efficiency, and a social rationality,
directed at the realisation of the objective aim of existential security.

Part 1 deals with the economic-sociological theory of the 'perfect' labour
market. In chapter 1 it is argued that the history of the modern labour
market (1800-1989) shows that thinking and acting on the labour market
was dictated by the aim to realise both functions. History also shows that
the answer to the question of how both functions of the labour market
could be realised, was (and is) given exclusively by economics.
Chapter 2 argues that the establishment of the 'perfect' labour market is
a social act. The 'perfect' labour market is the result of the behavior of
government, trade unions and employers' organisations. It is striking that
trade unions aim at existential security, while employers' organisations
aim at economic efficiency. The industrial-relation theories of Dunlop and
Kochan are introduced and criticised in this chapter.
Chapter 3 contains the essence of our theory. The labour market turns
out to be a functionally interdependent connection. The objective aims of
economic growth and efficiency can only be realised if the organisation
which stands for these aims, also covers the objective aim of existential
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security, and vice versa. Display of power turns out to be irrational in
the long run ('Fehlrationalisierung'). Therefore labour market organisati-
ons are forced to bring their aims into line.
Chapter 4 argues that, given this interdependence, the 'perfect' labour
market will only be achieved if at least five conditions are met
1.  Harmonisation of human and technological resources;
2. The existence of stable and motivating employment contracts:

A. Symmetry in the limitation of the situation for both sides;
B. A balance between pay and performance;
C. Integration of the material and immaterial (qualitative) aspects of
work;
D. Symmetry in the values held by employers and workers.

Based on this model Part Two analyses both sociological and economic
thinking, especially their ways of approaching the labour market. Chapter
5 analyses the so-called supply-sides economics: the classical and neo-
classical views. Chapter 6 analyses the Keynesian model. In chapter 7 we
try to integrate these highly conflicting models by considering their typi-
cally views on labour market issues. It is argued that economics only
covers the economic function of the labour market, and therefore as a
way of thinking, it is inadequate to contribute to the realisation of both
functions of the labour market. For this purpose economics turns out to
be indispensable, but also limited. Chapter 8 analyses sociological thinking
and leads, mutatis mutandis, to the same conclusion. The sociological
theory of the labour market only considers the aim of existential security
and therefore sociology is inadequate to contribute to the realisation of
both functions of the labour market. Sociological theory also turns out to
be indispensable, but limited.

Based on the theory of 'perfection' Part Three analyses Dutch labour
market policies between 1800-1989. In Chapter  9  it is argued that between
1900-1940 the 'perfect' labour market could not be established because
only economic efficiency was emphasised: the 'perfect' labour market was
reduced to economic efficiency. In Chapter  11  it is argued  that the period
1945-1960 demonstrates that a 'perfect' labour market can be established
if the objective   aims are brought   into line. Chapter 12 argues   that   the
labour market policy between 1960-1980 was characterised  by an emphasis
on existential security only, which resulted in an imperfect labour market.
Chapter 13 shows that nowadays the economic approach is stressed.  Such
a one-sided orientation can be highly dangerous.
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Part Four (chapter 14) concludes this thesis by giving policy recommonda-
tions for the establishment of the 'perfect' labour market. Special attenti-
on will be paid to the links between incomes policy, monetary policy and
tax policy, the social security system, education, technology, the qualita-
tive aspects of work, the problem of long-term unemployment and menta-
lity.

The margins are small. There are lines we should not cross, or we
will be punished in a way that the labour market turns against our
collective aim: both economic efficiency and existential security.
Thinking and acting on the labour market are linked to the pheno-
menon of functional interdependence.
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Noten

1.    In mindere mate zijn ook de psychologie -de arbeidspsychologie-, de
juridische wetenschap -het arbeidsrecht- en de politicologie theore-
tisch en beleidsmatig verbonden met de arbeidsmarkt.

2.   De in de periode van de klassieken voorgestane cultuurwaarden rus-
ten op een antropologisch, humanistisch fundament. Daar deze cul-
tuurwaarden nog niets aan actualiteit ingeboet hebben, treft men
onder 'waardenbetrokken' sociologen veelvuldig pleidooien aan, waar-
in wordt opgeroepen tot een theoretische en beleidsmatige ori8ntatie
op deze 'klassieke' doelstellingen: 'De sociologie dient op verant-
woorde wijze uit te zoeken hoe de balans van vrijheid, gelijkheid en
broederschap steeds weer opnieuw kan worden vorm gegeven' (Adri-
aansens 1988:33); Van Wezel wijst op de noodzaak voor sociologen
zich te ori8nteren op het uitgangspunt van 'het institutioneel indivi-
dualisme' (1988:12); volgens Van Heek dient de 'humanitaire sociolo-
gie' het uitgangspunt voor sociologen te zijn (1972:4).

3.   Het moge op het eerste gezicht verbazing wekken dat de socioloog
Weber zijn 'waardevrijheidsgedachten' projecteert op de sociale we-
tenschappen in het algemeen en niet slechts op de sociologische we-
tenschap, getuige het feit dat Weber veelvuldig spreekt over de
sociale wetenschappen in plaats van over de sociologie. Het misver-
stand dat Weber zijn uitspraken alleen voor de sociologische weten-
schap zou hebben bedoeld, vindt zijn oorzaak in het feit dat hij
veelal geen ingang heeft gevonden in de economische wetenschap.
Echter, zijn 'waardevrijheidsbetoog' hield hij voor beide disciplines,
blijkens de titel van zijn geschrift 'De zin van 'waardevrijheid' in
de sociologische en de economische wetenschap'.

4.    Het meest uitgesproken komt Dunlop's invloed tot uiting bij: De Jong
1974; Windmuller 1983; De Koster 1987; Blanpain 1987; De Boer 1985.
Meer impliciet vinden Dunlop's gedachten navolging bij: Peper 1973;

Reynaerts/Nagelkerke 1986.
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5.    Voor een nadere uiteenzetting over het ontstaan van de vakbeweging
verwijzen wij naar. Harmsen 1980; Harmsen/Reinalda 1975; Windmul-
ler 1983; Van De Vall 1963. In mindere mate kunnen voor dit doel
gebruikt worden: Fase 1980; Kaspers 1984; Reynaerts/Nagelkerke
1986.

6.    Met deze, op zich respectabele opdracht komt de vakbeweging in een
moeilijke situatie te verkeren. Ze komt dan namelijk voor een di-
lemma te staan: emancipatie Of werk (bijvoorbeeld: de spanning tus-
sen milieu en werkgelegenheid en de spanning tussen defensie en
werkgelegenheid). De veelal ambivalente houding van vakbondswege
in dit soort zaken moeten in het licht van deze spanningsverhouding
begrepen worden.

7. Dunlop heeft zijn standpunten ter zake uiteengezet in zijn boek
'Wage determination under trade unions' (1944), Ross heeft zijn
denkbeelden neergelegd in 'Trade union wage policy' (1948). De
controverse zelf wordt besproken in: Pen 1950; De Galan 1957; De
Galan/Van Miltenburg   1985.

8.   Voor een nadere uiteenzetting over het ontstaan van de werkgevers-
organisatie verwijzen wij naar. Nobelen, 1983; Bos 1972; Van Voorden
1981; Windmuller 1983. In mindere mate kunnen ook voor dit doel
gebruikt worden: Fase 1980; Kaspers 1984; Reynaerts/Nagelkerke,
1986; Albeda, 1977.

9.   Het arbeidsrecht kan in zes groepen van regelingen worden onder-
verdeeld: (1) het arbeidsomstandighedenrecht (voorbeelden: de Kin-
derwet-Van Houten (1874), de Wet-ARBO (1980)); (2) het arbeids-
overeenkomstenrecht (voorbeelden: Wet op de collectieve arbeids-
overeenkomst (1927), de wet gelijke beloning voor vrouwen en man-
nen voor arbeid van gelijke waarde (1975)); (3) het sociale zeker-
heidsrecht (voorbeelden: de algemene arbeidsongeschiktheidswet
(1976), de algemene kinderbijslagwet (1980)); (4) het bedrijfsorganisa-
torisch arbeidsrecht (voorbeelden: de wet op de bedrijfsorganisatie
(1950)); (5) het ondernemingsorganisatorisch arbeidsrecht of het
medezeggenschapsrecht (voorbeelden: de wet op de ondernemingsra-
den (1979)); (6) het arbeidsmarktbeleid (voorbeelden: de arbeidsbe-
middelingswet, de wet plaatsing minder-valide arbeidskrachten
(1974)). Zie: Fortanier/Veraart 1983; Bakels/Opheikens, 1982; Bakels
1985.

10. Een typering als de 'vakbondsstaat' blijkt dus in hoge mate relatief,
een mening die ook door Albeda en Vos wordt onderschreven. Ze
verzetten zich tegen een te absolute (niet aan tijd onderhevige)
benadering van een dergelijk stelsel. Zonder de theoreticus met naam
te noemen merken zij, enigszins plaagstotend, op: 'Met enige verba-

300



zing hebben wij onlangs de variant van de vakbondsstaat horen
noemen, alsof zo'n staat in de huidige internationaal georienteerde
economie ook maar enige levensvatbaarheid zou hebben' (Albeda, W.
en P. Vos, 1977, blz. 62).

11. Kent volgens Schouten het monopolielaborisme zijn logisch endogene
opvolger, t.w. het monopoliekapitalisme, voor het monopoliekapitalis-
me acht hij zulks niet zo duidelijk. Een endogene ontwikkeling rich-
ting monopolielaborisme wordt zijn inziens alleen op gang gezet
wanneer de werkgevers zouden beslissen tot arbeidstijdverkorting bij
gelijkblijvende machine- of bedrijfstijd, dan wel middels ingrijpen
van de overheid (Schouten 1986:68). Schouten  ziet ons inziens hierbij
echter over het hoofd dat de werkgeversorganisaties ten tijde van
voorspoed verre van een eenheid vormen. Daar de arbeidsmarkt zich
over de arbeidsdeelmarkten verschillend kan ontwikkelen zullen som-
mige werkgevers in een prisoners dilemma komen te verkeren. Ge-
confronteerd met arbeidstekorten zullen ze moeten gehoorzamen aan
bedrijfseconomische wetten; ze zullen hogere lonen moeten uitbeta-
len. Andere werkgevers zullen zich genoodzaakt zien deze ingezette
loonontwikkeling te volgen. Het (endogene) eindresultaat hiervan zal
ook het monopolielaborisme zijn.

12.  De van Geiger afkomstige term 'intercursieve machtsverhoudingen'
verwijst naar de machtsrelaties tussen de georganiseerde leden van
een maatschappij, in casu de machtsrelaties tussen de werkgevers-
en de werknemersorganisaties op de arbeidsmarkt. Deze machtsver-
houdingen komen tot uitdrukking in de collectieve arbeidsovereen-
komsten (Geiger  1949).

13. 'Integrale macht' duidt op de macht van de overheid over groepen
en individuen, in casu de macht van de overheid over de georgani-
seerde arbeidsmarktpartijen. Deze machtsverhouding komt tot uiting
in  de arbeidswetgeving (Geiger  1949).

14.  Deze fout wordt met name door Peper (1973) gemaakt. Deze onder-
scheidt een reeks modellen in de arbeidsverhoudingen (harmoniemo-
del; coalitiemodel; conflictmodel), waarbij hij het karakter van de
arbeidsverhoudingen afleest aan de hand van de mate van conflict.
De afwezigheid van conflict vormt voor Peper de belangrijkste indi-
catie voor het bestaan van overeenstemming, voor de actualiteit van
het harmoniemodel. Terecht voelt Fase zich aangespoord om Peper's
harmoniemodel te 'ontmythologiseren' (Fase 1980:243 e.v.).
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15.  Interessant is om de onderscheiden gedragsstrategie8n in verband te
brengen met de theorie8n van de sociologen Mead (1967) en
Mannheim (1949) over denken, planning en persoonlijkheidsontwikke-
ling. Volgens Mead verwijst denken ('mind') naar het vermogen van
mensen om de houding van andere mensen aan te nemen; 'taking the
role of the other' (1967:150). Het eigen gedrag wordt vanuit de
positie van de andere mensen bezien, men maakt zichzelf tot object
en na deze reflectie antwoordt en handelt men in de taak van de
ander. Deze andere kan een medestander of een tegenstander zijn.
Denken verwijst naar het vermogen om zich in positie. in de doel-
stellingen van anderen te verplaatsen. Er dringt dan iets van de
ander in ons door. Door dit proces van 'role-taking (1967:254), het
proces waarin mensen zich in elkaars positie verplaatsen, wordt dit
vermogen benut. De identiteit van een persoon, het zelfbewustzijn-
'self'- kan zich dankzij het vermogen van 'mind' in de interactie
tussen mensen ontwikkelen. Zelfbewustzijn, identiteit en mind, kun-
nen alleen ontstaan in de omgang met andere mensen. Mead onder-
scheidt in het denken een drietal fasen, waarmee de ontwikkeling
van de persoon overeenstemt
(1) Play. Na een periode van 'willekeurig gedrag' waarin het kind

zich louter en alleen behavioristisch gedraagt ('they consists in
drives or instincts or behavioral tendencies (1967:139)), leert
het kind zich in deze spelfase te verplaatsen in de positie van
slechts tan bepaalde persoon. Het kind leert zichzelf tot object
te maken vanuit de positie van den ander persoon, bijvoorbeeld
de moeder, de vader of de leraar;

(2) Game. In deze georganiseerde spelfase zijn meerdere individuen
betrokken. Het kind zal dan niet tan, maar meerdere rollen
tegelijkertijd moeten aannemen, waarbij het zich in al die rollen
moet kunnen verplaatsen: 'The fundamental difference between
the game and play is that in the latter the child must have the
attitude of all the others involved in that game. The attitudes
of the other players which the participant assumes organise into
as sort of unite (1967:154). In deze fase ontstaat de groepsori-
entatie, het 'wij'-gevoel. Men definieert zijn eigen positie vanuit
de groep waartoe men behoort; 'wij' ten opzichte van 'zij';

(3) The generalized other. In de derde fase van het denken en de
daarmee corresponderende persoonlijkheidsontwikkeling wordt de
idee van de gemeenschap nog ruimer. In de derde fase nemen de
mensen de houding aan van de 'algemeen andere', in feite van
de mens in het algemeen, waar ook ter wereld. Men neemt nu
niet slechts de houding aan van mensen van de eigen groep,
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maar men verplaatst zich ook in de positie van anderen. Het
proces van denken in de zin van Mead maakt daarmee de ge-
meenschappelijk georganiseerde oplossing van problemen moge-
lijk: 'The most important activity of mind that can be identified
in behavior is that of so adjusting conflicting impulses that they
can express themselves harmoniously' (1967:367).

Bezien we de machtsstrategie vanuit de theorie van Mead, dan
vormt deze wijze van handelen de ontkenning van het gebruik
van het denkvermogen; macht staat tegenover denken. Macht
verwijst naar een denkniveau dat overeenstemt met de tweede
fase, de game-fase. In het denken en handelen plaatsen de
actoren hun eigen groep tegenover de andere groep; men ori-
enteert zich slechts op de eigen groepsnormen en doelstellin-
gen. Kiezen de actoren voor de integrate strategie dan bereiken
zij de derde door Mead onderscheiden denk-fase: de actoren
houden in dat geval in hun handelen rekening met al diegenen
die een rol spelen, die belang hebben in een situatie. De inte-
grale strategie verwijst naar een vorm van intelligent handelen,
naar het vermogen om zich te verplaatsen in de positie van de
ander, om rekening houden met de doelstellingen van de oppo-
nent 'Human intelligence, which expresses itself in thought,
have the character of facing and dealing with any problem of
environmental adjustments wich confronts an organism poses-
sing it. The essential characteristic of intelligent behavior is
delayed reponses. This delayed reponse being made possible
psychiologically through the mechanism of the central nervous
system, an socially through the mechanism of language'(1961:-
254).
Ook Mannheim onderscheidt een drietal fasen in het denken
('three fundamental steps in the history of thougt' (1949:150)),
die hij toepast op het handelen en denken van beleidsverant-
woordelijken:
(1) De fase van 'trail and error'. In deze met Mead's fase van

willekeurig gedrag te vergelijken denkfase, trachten de be-
leidsverantwoordelijken op willekeurige wijze doelen te
bereiken: 'In a world in which man carries on his struggle
with nature directly, and in which natural selection regula-
tes every process, some individual or group discovers acci-
dently, among a very large number of possibilites, the
kinds of reaction which fit a given situtation. The achie-
vement of thougt then lies in remembering the correct
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solution which has been discovered' (1949:150).
(2) De fase van partieel denken. In deze met Mead's 'play- en

game-fase' te vergelijken denkfase, focussen de beleidsverant-
woordelijken zich op de realisatie van afzonderlijke doelstellin-
gen, zonder dat ze in staat zijn zich te bekommeren over de
eventuele samenhangen tussen de voorgestane doelen: 'Great
progress was made beyond this 'change discovery' type of reaso-
ning when single tools and institutions were consciously modified
and then directed towards particular goals. At this level man
had to imagine a definite goal and then think out in advance
how to distribute his activities in an given way over a certain
period of time with this goal in view' (1949:151).

(3)  De fase van interdependent, gepland denken. In deze met Meads
fase van de 'generalised other' te vergelijken denkfase, focussen
de beleidsverantwoordelijken zich op de realisatie van een reeks
doelstellingen, waarbij men nauwlettend de interrelaties tussen
de voorgestane doelstellingen in het oog houdt. Men is zich be-
wust van de bestaande interdependenties tussen de doelstellingen
en de op grond hiervan bestaande wisselwerkingen in het maat-
schappelijk proces: 'We will speak of planning and planned thin-
king when man and society advance from the deliberate inventi-
on of single objects or institutions to the deliberate regulation
and intelligent mastery of the relationships between these ob-
jects' (1949:152).

Bezien we de machtsstrategie vanuit de theorie van Mannheim
dan moet geconstateerd worden dat deze vorm van handelen
overeenstemt met die vorm van denken en handelen die
Mannheim typeert als partieel denken. Macht staat tegenover
gepland denken. De actoren richten zich op de realisatie van de
eigen doelstellingen, zonder dat men zich bewust is van de
bestaande interdependenties op de arbeidsmarkt. Deze vorm van
rationeel handelen bestempelt Mannheim ook wel als 'functio-
neel rationeel'. De integrate strategie moet worden begrepen als
een vorm van gepland, interdependent denken: men verplaatst
zich niet alleen in de eigen doelstellingen, maar men houdt ook
rekening met de doelstellingen van de andere partij aangezien
men inzicht heeft in de bestaande interdependenties. Deze vorm
van maatschappelijk verantwoord handelen ('the sense of res-
ponsibility' 1949:68), typeert Mannheim ook wel als 'substantieel
rationeel'.
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16.  De idee van de natuurlijke orde wordt op handige wijze uiteengezet
in het gedicht 'The grumbling   hive',   in 1705 gepubliceerd   door   de
Nederlandse arts Bernard de Mandeville. Mandeville wees er in dit
gedicht op dat bijen allen voor zichzelf werken, maar door hun
baatzuchtig handelen toch de belangen van de gemeenschap dienen.

17.  De public-choice theorie maakt in dit verband gewag van het bestaan
van een politieke conjunctuurcyclus ('the political business-cycle').
Een regering kan aanvankelijk de strijd hebben aangebonden tegen
de inflatie, een beleid dat werkloosheid tot gevolg kan hebben, maar
naarmate de verkiezingen naderen, krijgen andere doeleinden priori-
teit hoge werkloosheidscijfers zijn ongewenst en de economie wordt
dikwijls te veel gestimuleerd (wat de inflatie verhoogt), doordat
politici 'leuke dingen gaan doen voor de mensen' (bijv. een belas-
tingverlaging).

18.  De in de V.S. aangenomen Gramm-Rudman-begrotingswet is een ty-
pisch voorbeeld van een dergelijk wettelijk ingrijpen.

19.  Opgemerkt moet worden dat de gedachte van een op lange termijn
bestaand evenwicht niet noodzakelijk voortvloeit uit een marktbe-
nadering van de macht. Sterker nog: de neo-klassieke theorie is hier
niet consequent. Zo kwamen we al eerder bij Schouten (1980; 1986)
tegen dat de marktgebonden visie op macht op lange termijn niet
noodzakelijkerwijze in evenwicht resulteert. De machtspositie van de
vakbeweging zal namelijk afgewisseld worden door een machtspositie
van werkgevers. Ook hierdoor zal het evenwicht uitblijven.

20. Dat de werkgevers het evenwicht zullen herstellen, daarin gelooft
ook Mishra niet. Anders kunnen we zijn afkeer tegen volledig vrije
onderhandelingen niet interpreteren: 'Free collective bargaining may
be good for labour in the short run, but in the long run the price
paid can be high in terms of mass unemployment, economic decline
and inadequate social services' (Mishra 1985:170).

21.  Voor de volledigheid: investeringsbeslissingen worden door onderne-
mers ook genomen door toetsing van hun winstverwachtingen aan de
kostprijs van de financieringsmiddelen: de rente. De verhouding
tussen rendement en rente bepaald daarmee ook hun geneigdheid tot
investeren (1981:147 e.v.).

22. Keynes onderscheidde in feite een tweetal vormen van inflatie. Ener-
zijds de inflatie welke voortspruit uit een overmaat aan bestedingen:
'demand pull inflation', anderzijds de inflatie welke het gevolg is
van loonstijgingen tijdens perioden van full-employment 'cost-push
inflation'. Keynes wijst op de merkwaardige relatie tussen deze laat-
ste vorm van inflatie en het systeem van banken. Wanneer de loon-
inflatie internationaal van aard is behoeft deze niet te leiden tot het
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uit de markt prijzen van de factor arbeid. Mits het gehele proces
zich overal voordoet, of gepaard  gaat met devaluatie  van de meest
geinfleerde munten kan iedereen mee infleren. Naarmate de inflatie
een meer algemeen proces is, kan men er, althans op de korte ter-
mijn, mee leven.

23. Keynes' monetaire theorie toont grote verwantschap met die van de
mercantilisten. Ook de mercantilisten veronderstelden een verband
tussen de globale geldhoeveelheid en de rentevoet. Evenals Keynes
meenden de mercantilisten dat de overheid door meer geld in omloop
te brengen ten tijde van 'underemployment', de interestvoet doet
dalen ('cheap money policy'), waardoor ze de realisatie van investe-
ringsprojecten in de hand werkt. Meer geld betekent een lagere
rente en dit leidt tot meer investeringen.

24.  De ontwikkelingen in de (laat-)zeventiger en tachtiger jaren hebben
aangetoond dat prijsstabiliteit en volledige werkgelegenheid, in eco-
nomisch opzicht, in veel mindere mate dan door Keynes werd ge-
dacht voor elkaar inwisselbare doelstellingen zijn. De ontwikkelingen
in deze jaren toonden aan dat tegenover prijsstijgingen niet langer
meer het verschijnsel van minder werkloosheid staat. De inflatie zet
zich ook door in tijden van stagnatie en hoge en/of oplopende werk-
loosheid. Economen noemen dit het probleem van de 'stagflatie'.

25. Een dergelijke tweedeling werd al in 1914 door Von Bohm-Bawerk
onder de titel 'Macht oder Okonomisches Gesetz' (1971) aan de orde
gesteld. De economische of markttheorieen schenken uitsluitend of
voornamelijk aandacht aan economische wetmatigheden, aan (ar-
beids)marktelementen, de institutionele of machtstheorieen beschou-
wen economische macht en instituties als verklarende factoren voor
de loonshoogte. In Nederland bracht Van Den Tempel (1927) deze
richtingstrijd al vroeg onder de aandacht. Sindsdien vormt deze
richtingstrijd een topic in de loontheorie (De Vries 1975; KOlp 1965;
Pen  1950; De Galan  1956; Van Hulst  1984; Van Hulst 1984b).

26.  Zoals de neo-klassieken ons waarschuwen voor een belemmering van
de werking van het marktmechanisme als gevolg van het overheids-
optreden -de overheidsuitgaven mogen niet meer dan 50 tot 60%
bedragen van het nationale inkomen (Hayek, Friedman)-, zo waar-
schuwen ze ons hier voor de gevolgen van de werkinge.) van het
marktmechanisme, als gevolg van een situatie van volledige werkge-
legenheid. Ook nu wordt een percentage geformuleerd (een arbeidsre-
serve van 3%), dat we niet mogen overtreden op straffe van desor-
ganisering van het economisch en maatschappelijk leven.
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27. Het verschil tussen een stelsel van individuele en collectieve ar-
beidsbetrekkingen -zoals geregeld door de Wet AVV-OVV en het
BBA'45-, alsmede het verschil binnen het stelsel van collectieve
arbeidsbetrekkingen zelf -het verschil tussen de Wet AVV-OVV en
het BBA'45-, is vooral een verschil in macht. Collectieve arbeids-
overeenkomsten brengen voor de individuele werkgever en werknemer
mee dat zij hun vrijheid om afspraken te maken, verliezen; zij leve-
ren hun contractsvrijheid in ten gunste van de organisaties. De cao
betekent derhalve dat de werkgevers- en werknemersorganisaties
meer macht krijgen, terwijl de werkgevers en werknemers gelijktij-
dig macht inleveren. Door de Wet AVV-OVV werkt de overheid aan
die machtsoverdracht mee zonder er zelf macht door te verwerven.
Onder het BBA'45 breidt de overheid de afspraken van de sociale
partners niet uit, doch belet ze dat afspraken van werkgevers- en
werknemersorganisaties operationeel worden. De macht is daarmee
verschoven naar de overheid.

28.  Voor alle duidelijkheid merken we hier op dat zwarte loonvorming
het model van geleide loonpolitiek van meet af aan heeft begeleid.
Sterker nog. Een loonpolitiek systeem kan niet bestaan als er niet
een zekere mate van zwarte loonvorming wordt getolereerd. Deze
functioneert als uitlaatklep als de spanningen in het systeem te hoog
oplopen. Een systeem kan werken, ook al wordt het hier en daar
ontdoken. 'Ook al siepelt water door de dijk, daarmee verliest de
dijk haar functie niet. Er mogen echter geen bressen in geslagen
worden' (Fase 1980:517   noot  6).   Na   1955   kan  de  dijk het water  niet
meer keren. Het land ziet zwart.
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